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DECISÃO
Tomada de Preço n.º 002/2022
Assunto: Recurso Administrativo
DISEMBE CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
11.366.233/0001-29 pretende ter provido seu Recurso Administrativo,
erigido sob o cabide alusivo à modalidade Tomada de Preço, por meio do
qual se almeja conhecer a proposta mais vantajosa para a contratação de
empresa objetivando à realização da pavimentação em paralelepípedo na
Avenida da Conquista, no Município de Caetanos/BA.
Pretende a parte Recorrente reforma totalmente a decisão
proferida pela Comissão Permanente de Licitação, a qual à inabilitou,
argumentando que:
De antemão notamos que a CPL não aponta em
ata firmada no dia da sessão o motivo pelo qual declarou a
recorrente inabilitada, supondo assim que consideraram
passivo de inabilitação todas as alegações apontadas pelo
representante da concorrente. Logo notamos que houve
certa falta de atenção das partes ao analisarem os
documentos de habilitação da recorrente, visto que a
mesma apresenta toda a documentação necessária para
sua habilitação no certame em comento de acordo com o
ato

convocatório,

123/2006

e

Lei

demais

8.666/1993,
legislações

Lei

Complementar

aplicáveis

conforme

demonstrado a seguir. O primeiro ponto a observamos é
quanto à apresentação de assinatura digital da ferramenta
"ADOBE",
profissional

na

"DECLARAÇÃO

Engenheiro

DE

Agrimensor,

ANUÊNCIA"
pois

bem

do
tal

questionamento não merece prosperar, pois assinatura
digital tem validade jurídica e tem seu amparo na MP
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2.200- 2/2001, e regulamentação pelo ICP Brasil —
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, que garante
integridade, autenticidade e validade jurídica aos seus
usuários. Tal ferramenta inclusive é usada por diversas
esferas públicaO segundo ponto a observarmos nesse caso é
que muito embora o reconhecimento de firma em cartório
oferta maior confiabilidade ao documento, tal exigência é o
considerada

restritiva

a

participação,

apenas

mera

irregularidade formal. Perfeitamente sanável, pois não
causa qualquer prejuízo ao interesse público. Ainda em
relação ao profissional de Agrimensura foi questionado que
o mesmo não declara seu compromisso de vinculação
futura com a empresa caso 0 objeto contratual seja
adjudicado, e mais uma vez se nota a desatenção por parte
do concorrente questionador, visto que a "declaração de
anuência"

como

bem

diz

a

palavra

apenas

anui

à

participação do profissional no certame bem como o seu
conhecimento do edital e seus anexos, porem como solicita
o edital, a empresa apresenta na pagina anterior uma
"declaração de compromisso de contratação futura", onde
estão transcritas todas as informações apontadas pelo
concorrente. Foi alegado ainda que na ECD apresentada
pera recorrente não possuam os dados suficientes para
aferir as mutações do patrimônio líquido, pois bem tal
questionamento

é

genérico

e,

não

possui

nenhum

embasamento para que seja levado adiante, visto que em
breve

consulta

de

um

profissional

de

contabilidade

constatará que todas as informações se fazem presentes no
mesmo. Questiona-se ainda a falta de notas explicativas de
acordo com a ITG — 1000, e a falta de CRP específica para
a ECD, logo em consulta a ITG — 1000, não fomos
apurados

nenhuma

aposição

à

exigência
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explicativas

anexas

a

balanços

patrimoniais

de

microempresas ou empresas de pequeno porte em licitações
públicas salientou ainda que o edital satisfaz-se, de; b)
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, iá exigiveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta; Quanto à falta de CRP específica
para ECD, a "Certidão de Regularidade Profissional", é um
documento padrão emitido pelo conselho estadual de
contabilidade cujo seu objetivo é aferir a regularidade do
profissional para com o seu conselho, e regular exercício da
profissão,

que

foi

apresentado

pela

recorrente,

com

conformidade com o edital e na forma da lei. Por ultimo,
questionou-se a apresentação de documentos em copia
simples, fato que pode ser facilmente sanado uma vez que
durante toda a licitação a CPL esteve de posse dos
documentos

originais

para

que

fossem

autenticados,

conforme prevê o edital e seu item 4.2; 4.2 - Os documentos
de habilitação a serem apresentados pelas Licitantes em
original, ou por qualquer processo de cópia, devidamente
autenticados em cartório, ou em copia acompanhado dos
oriqinais para autenticação por um dos membros da CPL,
são os sequintes:

Pois bem. Apenas como parênteses, cumpre antojar, por
oportuno e necessário, que a confecção dos editais originários do Município
de Caetanos e a condução das sessões se fazem orientadas pelos princípios
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condensados na tábua axiológica erigida pela legislação de regência,
inclusive, e precipuamente, em valores de cepa constitucional.
Não custa, nesta quadra, tecer justos encômios à responsável,
leal e cooperativa atuação do Recorrente. Com efeito, a dialeticidade própria
dos processos administrativos deve ser levada a efeito por conduto de
exposições de linhas argumentativas e, sob qualquer perspectiva, não
descuidou dessas balizas.
Encerrado o breve parêntese, passemos adiante.
É o relatório. Passamos a decidir:
Inicialmente, como é cediço deverá administração, sempre que
possível promover a buscar por maior vantajosidade e economicidade nos
processos licitatórios, podendo para tanto, fazer uso do principio do
formalismo moderado, quando o mesmo não representar ilegalidade.
Portanto, o princípio do formalismo moderado é uma técnica de
abrandamento do rigor excessivo das formas em benefício da finalidade, já a
instrumentalidade é o aproveitamento do ato nulo ou anulável que, não
obstante praticado de oura forma, alcançou sua finalidade. Por isso, nas
licitações de melhor preço, mesmo que haja irregularidade não se anula o
certame, mas, conforme o artigo 43, § 3º da Lei de Licitações prescreve que §
3o

faculta-se à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
Em conclusão, o procedimento licitatório deve obediência a
princípios legais, constantes no artigo 3º da Lei 8.666/93 que diz que a
licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável sendo processada e
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julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.
Como se pode perceber, os apontamentos apresentados pela
empresa TEKTON podem ser sanados com simples diligencias, ou como no
caso da ausência do termo de anuência, o referido apontamento já se
encontra sanado pela apresentação do termo de compromisso futuro.
Diante das razões adendo escandidas, tem-se com provido o
recurso apresentado, para reformar a decisão proferida, declarando
habilitada a empresa Recorrente.
Caetanos, Bahia, 27 de junho de 2022.

Jeovane Silva Santos
Secretário de Obras, Urbanismo e Transporte
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