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PARECER

Procedimento nº.: 19.09.02007.0010877/2020-30

Interessado(a):  CECOM-Imprensa

Espécie: Pregão Eletrônico 

Assunto: Recurso Administrativo 

Recorrente:  G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

 

 

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PELO
CONHECIMENTO. MÉRITO. DESPROVIMENTO. ART. 34, DECRETO ESTADUAL Nº. 19.896/2020. PELA CONTINUIDADE DO
CERTAME. 
 

 

PARECER Nº. 126/2022 

 

 

I – DO RELATÓRIO 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela licitante G2B Comércio e Representações LTDA contra a decisão
da Pregoeira que declarou a licitante Public Shop Eletro Eletrônicos EIRELI vencedora do Lote I do certame. 

 
A recorrente argumentou, em síntese, que a Pregoeira deveria ter realizado diligência para permitir a complementação da informação faltante.
 
Em seguida, a Pregoeira certificou nos autos que não houve Contrarrazões. Posteriormente, a Pregoeiro entendeu pela não reconsideração da

decisão. 
 
Aportam agora os autos nesta Assessoria Técnico-Jurídica, para análise jurídica do Recurso Administrativo interposto, nos termos do art. 203,

da Lei Estadual nº. 9.433/2005 e posterior submissão à decisão da autoridade competente. 
 

II – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE 

 

Para admissibilidade do recurso, faz-se necessário analisar o preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos. São pressupostos
intrínsecos: 1) cabimento; 2) legitimidade; 3) interesse; 4) inexistência de fato impeditivo/extintitivo do direito de recorrer.

 
Quanto ao cabimento, o art. 121, da Lei Estadual nº. 9.433/2005 dispõe que:
 

Art. 121 - A realização de pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação observará os termos de regulamentação própria, atendidas,
no que couber, as prescrições dos arts. 108 a 119 desta Lei.

 
A matéria, portanto, foi delegada ao âmbito infralegal. Nesse sentido, a previsão do cabimento consta no art. 32, do Decreto Estadual nº.

19.896/2020.
 
A legitimidade resta evidente, uma vez que a recorrente participou do certame. De igual modo, resta preenchido o requisito do interesse, já que

o recurso é capaz, em tese, de lhe trazer uma situação mais vantajosa, qual seja, o provimento do recurso e a eventual decisão de desclassificação da licitante



03/03/2022 09:45 SEI/MPBA - 0297084 - Parecer

https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=340569&in… 2/5

declarada vencedora. Não consta dos autos nenhum fato impeditivo/extintitivo do direito de recorrer (ex: desistência, renúncia, aquiescência, etc). Dessa forma,
restam preenchidos os pressupostos intrínsecos.

 
São pressupostos extrínsecos: 1) tempestividade; 2) regularidade formal. Quanto à tempestividade, deve ser analisado, novamente, o art. 32, do

Decreto Estadual nº. 19.896/2020:
 

Art. 32 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, manifestar sua intenção de recorrer, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, observado o disposto no edital. 

 
Conforme cláusula 39.1, da Seção VI, da Parte V, do instrumento convocatório: 
 

39.1 A intenção de recurso deverá ser manifestada dentro do prazo máximo de 20 (vinte) minutos contados da convocação, com o registro da síntese das
razões, em campo próprio do sistema. 
 

In casu, verifica-se da ata da sessão que o prazo para registro de intenção de recurso foi aberto às 09:37:07, bem como informado o prazo
final, qual seja, 09:59:00. 

 
Às 09:44:51, a recorrente apresentou intenção de recurso, informando, em síntese, que a Administração não abriu processo de saneamento.
 
Dessa forma, a recorrente preencheu os requisitos de admissibilidade da intenção de recurso, uma vez que a intenção foi tempestiva, bem

como motivada. 
 
Em seguida, o art. 32, § 1º, do Decreto Estadual nº. 19.896/2020, estabelece que as Razões Recursais e as Contrarrazões deverão ser

apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis: 
 

Art. 32. 
§ 1º - As razões do recurso de que trata o caput deste artigo deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis. 
 
§ 2º - Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data final do prazo
do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 
Por sua vez, a cláusula 40.2, da Seção VI, da Parte V, do instrumento convocatório, traz outros pressupostos de admissibilidade, extraídos do

art. 9º, 15, e 60, da Lei Estadual nº. 12.209/2011: 
 

40.2. O requerimento deverá atender, obrigatoriamente, aos seguintes requisitos (sob pena de não conhecimento):  
a) Qualificação da pessoa jurídica postulante, com indicação de: razão social; número de cadastro junto ao CNPJ/RFB; endereço completo da sede (matriz ou
filial); e local e endereço eletrônico para recebimento das comunicações;  
b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal;  
c) Em se tratando de recurso, a indicação de decisão(ões) combatida(s), exposição de fatos e fundamentos, e pedido(s). 

 
De acordo com a Pregoeira:
 

A Recorrente apresentou tempestivamente o recurso hierárquico, considerando-se que, conforme art. 32, §1º, do Decreto estadual nº 19.896/2020, o termo
final para interposição se deu no dia 25/01/2022, e a empresa encaminhou a peça recursal naquele mesmo dia, conforme constante no sistema eletrônico de
licitações.
 

As razões recursais são, portanto, tempestivas. Os demais requisitos foram preenchidos. Por tais razões, confirmando o juízo de
admissibilidade realizado pela Pregoeira, esta Assessoria Técnico-Jurídica opina pelo conhecimento do Recurso Administrativo. 

 

III – DO MÉRITO RECURSAL 

 

A recorrente foi desclassificada pelos seguintes motivos:
 

Motivo da Recusa: empresa deixou de enviar, dentro do prazo consignado, as declarações exigidas no item 5, alíneas "b" e "c" da PARTE II do edital, cujos
regramentos constam no item 9 na mesma Parte do instrumento convocatório. Ademais, ofertou proposta com assinatura ilegível. (doc. 0273327)
 

Consta da Parte II, item 5, alíneas "b" e "c" do instrumento convocatório:
 

5. Documentação a ser anexada pela(s) licitante(s), através de campo próprio de envio de anexos no sistema, quando da respectiva convocação pelo(a)
pregoeiro(a) responsável pela condução do certame:
 
b) DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2019 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público); 
 
c) DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE, relativa aos documentos digitais e/ou digitalizados enviados pela licitante no curso do certame.
 

A realização de diligência nos procedimentos licitatórios é sempre alvo de dúvidas. O art. 77, da Lei Estadual nº. 9433/2005, aplicável
subsidiariamente ao pregão, dispõe que:
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Art. 77.
§ 5º - É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo.
 

Especificamente quanto ao pregão, o Decreto Estadual nº. 19.896/2020, estabelece que:
 

Art. 28. 
§ 3º - Caso seja necessário, o pregoeiro poderá solicitar documentos complementares à proposta, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica
pré-existente, os quais deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no instrumento convocatório, assegurado o lapso mínimo
de 02 (duas) horas a contar da solicitação, sendo vedada a inclusão de elemento que devesse constar originariamente da proposta.

 
O art. 2º, inciso XV, do Decreto Estadual nº. 19.896/2020, fornece o conceito de documentos complementares:
 

Art. 2º.
XV - documentos complementares: documentos pertinentes à proposta de preços ou à habilitação solicitados pelo pregoeiro a fim de esclarecer ou confirmar
situação fática ou jurídica pré-existente.

 
Assim estabelece o instrumento convocatório a respeito do tema:
 

23. A ausência de envio de quaisquer dos documentos listados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, ou o envio com irregularidade frente às exigências
editalícias, implicará na desclassificação da licitante, à exceção das seguintes hipóteses:
a) Ausência de apresentação de documento sob a forma exigida na PARTE II, mas cujo conteúdo tenha sido apresentado no bojo de outro arquivo, desde que
presentes todos os requisitos materiais e substanciais correspondentes previstos em edital, e que o documento ofertado seja juridicamente apto e adequado
para atender à finalidade do regramento editalício;
 
b) Possibilidade de realização de diligência a cargo da licitante para suprir irregularidade sanável, a exemplo da ausência parcial de informação em documento
apresentado, nos termos da Cláusula 27 desta PARTE V;
 
c) Possibilidade de realização de diligência pela Administração, nos termos da Cláusula 28 desta PARTE V, desde que esta se demonstre apta a suprir a
informação que deveria constar em documento obrigatório.
 
27. Na forma de diligência, poderão ser solicitados à licitante documentos complementares, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-
existente, inclusive para esclarecer dúvidas ou suprir a ausência de alguma informação na documentação exigida e apresentada anteriormente, respeitada a
isonomia entre os participantes.
 
27.1 Não será cabível diligência para concessão de novo prazo para apresentação de documento que não tenha sido enviado no prazo originalmente exigido,
situação que configuraria indevida comprovação posterior de requisito de aceitação de item ofertado e/ou de condição habilitatória.

 
A invocação dos princípios constitucionais da legalidade (art. 37, caput, CF/88) e da isonomia (art. 5º, CF/88) e infraconstitucionais da

vinculação ao instrumento convocatório (arts. 3º e 90, Lei Estadual nº. 9.433/2005) seria suficiente para o desprovimento do recurso.
 
Contudo, a análise, em nosso sentir, merece maior aprofundamento, em especial diante do que vem decidindo a jurisprudência do Tribunal de

Contas da União. Vejamos, inicialmente, o que dispõe o art. 31, do Decreto Estadual nº. 19.896/2020:
 

Art. 31 - O pregoeiro poderá, no julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos
e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação
e classificação.

 
Nesse sentido, cumpre salientar, primeiro, que o erro pode ser cometido tanto sob o aspecto comissivo quanto omissivo. Nesse ponto, a

redação do art. 12, § 1º, do Decreto Federal nº. 9.830/2019 (ainda que trate de erro grosseiro, que não seria o caso dos autos) não deixa margem a dúvidas. Em
seguida, cumpre indagar quais seriam os erros ou falhas capazes de alterar a substância das propostas. Para tanto, assim leciona a doutrina sobre exigências
materiais e formais:

 
Exigências materiais são justamente as que têm a finalidade de garantir o cumprimento das condições pessoais e das condições relativas à proposta
consideradas indispensáveis para a satisfação da necessidade da Administração ou da ordem jurídica. Exigências meramente formais estão relacionadas à
demonstração das exigências materiais e de outras condições que possam ser contornadas. O desatendimento de uma exigência formal pode ser relevado se a
condição material for preservada ou se restar demonstrada de forma diversa daquela exigida. Na legislação vigente, não há norma que autorize o afastamento
de um licitante por descumprimento de exigência meramente formal. Muito pelo contrário, o afastamento em tal situação constitui flagrante violação da
ordem jurídica, especialmente dos princípios que informam o regime da licitação, tais como da competitividade e da economicidade. Afastar licitante com
fundamento em exigência formal é praticar ato contrário à essência da ordem jurídica. Dessa forma, a eliminação de um competidor somente é correta, sob o
ponto de vista jurídico, quando determinada pelo descumprimento de uma exigência considerada essencial ou material. Se não for esse o caso, a eliminação
deve ser reputada ilegal por violação da ordem jurídica, especialmente por atentar contra os princípios da competitividade, da obtenção da proposta mais
vantajosa e da economicidade. (MENDES, Renato Geraldo. O processo de contratação pública: fases, etapas e atos. Curitiba: Zênite, 2012, p. 78)

 
Vejamos, a seguir, excerto extraído do Acórdão nº. 2.302/2012-Plenário, do Tribunal de Contas da União:
 

É certo que se o edital de uma licitação fixa determinado requisito, deve-se considerar importante tal exigência. Esse rigor, contudo, não pode ser aplicado de
forma a prejudicar a própria Administração ou as finalidades buscadas pela licitação. A licitação possui como objetivos primordiais: assegurar a igualdade de
oportunidades entre os interessados e proporcionar a escolha da proposta mais vantajosa para o Poder Público. E, para tanto, rege-se por diversos princípios,
entre eles o do procedimento formal, insculpido no artigo 4º, parágrafo único, da Lei 8.666/1993. Entende-se por procedimento formal a vinculação do
certame licitatório principalmente às leis e aos editais que disciplinam todos suas fases e atos, criando para os participantes e para a Administração a
obrigatoriedade de observá-los. O rigor formal, todavia, não pode ser exagerado ou absoluto. O princípio do procedimento formal não quer dizer que se
deva anular o procedimento ou julgamento, ou inabilitar licitantes, ou desclassificar propostas diante de simples omissões ou irregularidades na documentação
ou na proposta, desde que tais omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes. Esta necessidade
de atenuar o excessivo formalismo encontra expressa previsão legal no § 3º do artigo 43 da Lei 8.666/1993, que faculta ‘à Comissão ou autoridade superior,
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em qualquer fase da concorrência, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo’. Adotando-se essa medida,
evita-se a inabilitação de licitantes ou a desclassificação de propostas em virtude de pequenas falhas, sem reflexos importantes, e preserva-se o objetivo de
selecionar a proposta mais vantajosa.
 

No caso concreto, repise-se, a recorrente foi desclassificada pela ausência: 1) de declaração de adequação à Resolução nº. 37/2009-CNMP,
documento acessório que visa, apenas, evitar conflito de interesses entre o licitante e o Ministério Público; 2) de declaração de autenticidade, documento
também acessório que visa deixar o licitante ciente de que eventual documento falso poderá acarretar sanções.

 
Não nos parece que tais documentos possam ser tidos como irrelevantes. A questão que se põe, contudo, é se tais documentos alterariam a

substância das propostas. Em nosso sentir, a resposta é negativa. Tais documentos não alteram a substância das propostas porque, a rigor, não representam
conteúdo da proposta, ou seja, são documentos meramente acessórios, de baixa materialidade e que dependem apenas de uma assinatura do licitante. Vejamos o
que leciona a Consultoria Zênite:

 
Portanto, a Administração deve avaliar a natureza da declaração faltante e sua repercussão no processo de contratação. Caso se trate
de declaração emitida pelo próprio particular, o saneamento deve ser aplicado, de modo a admitir a correção da falha pela juntada posterior
da declaração. Trata-se de solução que objetiva evitar que falha formal ou material, que não prejudica o conteúdo da documentação de habilitação, seja capaz
de prejudicar o processo de contratação. [...]  Seguindo esse entendimento, se o particular apresentar, ainda que posteriormente, a declaração exigida no edital
e que é documento emitido e assinado por ele mesmo, restará saneada a falha anterior e, assim, o processo de contratação não será afetado. Aliás, nada impede
que a Administração solicite ao representante legal da empresa licitante que elabore a declaração pertinente durante a sessão, de próprio punho. Afastar, de
pronto, a licitante em razão da ausência de declaração que pode ser elaborada por ela na própria sessão seria agir com excesso de rigor formal, o que é
incompatível com a satisfação do interesse público. (Formalismo moderado: Saneamento na hipótese de ausência de declaração exigida em edital. Revista
Zênite ILC – Informativo de Licitações e Contratos, Curitiba: Zênite, n. 305, p. 692-696, jul. 2019, seção Orientação Prática).

 
Como salientado alhures, não se pode olvidar que, além dos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento

convocatório, a Administração também deve obediência à seleção da proposta mais vantajosa (art. 3º, Lei Estadual nº. 9.433/2005), ao princípio da
competitividade (art. 3º, § 1º, Lei Estadual nº. 9.433/2005 e art. 5º, Lei nº. 14.133/2021), ao princípio da economicidade (art. 5º, Lei nº. 14.133/2021), ao
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 3º, Lei Estadual nº. 12.209/2011), ao princípio do formalismo moderado (art. 10, Lei Estadual nº.
12.209/2011) e ao princípio da finalidade.

 
Consoante leciona a doutrina:
 

Com efeito, o Poder Judiciário e as Cortes de Contas se inclinam em reconhecer que o procedimento licitatório não deve ser pautado por formalismo
exacerbado que desvirtue sua finalidade e equipare-o a uma gincana, na qual interessa apenas o cumprimento da etapa definida, indiferentemente de sua razão
de ser. Afinal, conforme célebre afirmação do administrativista francês Francis-Paul Bénoit (1921-2017), a licitação não pode ser tratada como gincana,
pela qual se premia o melhor cumpridor de edital. (OLIVEIRA, Rafael Sérgio Lima de. AMORIM, Victor Aguiar Jardim de. Pregão
eletrônico: comentários ao Decreto Federal nº. 10.024/2019. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 227/228)

 
Vejamos os seguintes julgados da Egrégia Corte de Contas da União:
 

Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à desclassificação da licitante. No curso de procedimentos licitatórios, a
Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo,
respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. Acórdão 357/2015-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS
 
Não se desclassifica propostas de licitante pelo descumprimento de exigências pouco relevantes, em respeito ao princípio do formalismo moderado e da
obtenção da proposta mais vantajosa à Administração. Acórdão 11907/2011-Segunda Câmara | Relator: AUGUSTO SHERMAN
 
É irregular a desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erro de baixa materialidade que possa ser sanado mediante diligência, por afrontar
o interesse público. Acórdão 2239/2018-Plenário | Relator: ANA ARRAES 
 
Constitui-se excesso de rigor a desclassificação de licitantes por conta de erro formal na apresentação da proposta e da documentação exigida. Acórdão
1924/2011-Plenário | Relator: RAIMUNDO CARREIRO
 
O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proíbe a Administração de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado mediante a consideração
dos princípios basilares que norteiam o procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa. Acórdão 3381/2013-Plenário | Relator:
VALMIR CAMPELO
 

O mesmo entendimento (e talvez aqui com mais razão) se aplica ao motivo da desclassificação referente à assinatura ilegível na proposta,
sendo, em nosso sentir, hipótese de diligência que, inclusive, estaria acobertada pela previsão do instrumento convocatório (itens 23 e 27). Ademais, em caso
análogo, o Tribunal de Contas da União entendeu que:

 
A inabilitação de licitantes por divergência entre assinaturas na proposta e no contrato social deve ser considerada formalismo exacerbado, uma vez que é
facultada à comissão, em qualquer fase do certame, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. Acórdão
5181/2012-Primeira Câmara | Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES

 
Ocorre que o caso em epígrafe possui uma peculiaridade. Durante o prazo concedido para envio da documentação, a Pregoeira alertou a

licitante quanto à necessidade de envio da documentação faltante, ou seja, na prática, é possível concluir: 1) a Pregoeira buscou atender ao princípio da seleção
da proposta mais vantajosa, da economicidade, dentre outros já mencionados; 2) o não envio da documentação faltante se deu por única e exclusiva desídia do
próprio licitante, que, mesmo tendo ciência de seus deveres, ainda foi alertado para a verificação de toda a documentação pertinente, ou seja, na prática, é como
se a diligência já tivesse sido realizada. Vejamos o que afirmou a Pregoeira:

 
Neste sentido, destaca-se que esta pregoeira, no curso do prazo concedido, alertou a licitante sobre a improrrogabilidade do prazo, bem assim sobre a
necessidade de envio de toda a documentação exigida na PARTE II, tendo, inclusive, ressaltado a necessidade de envio dos documentos faltosos. Ademais,
mesmo tendo a licitante enviado sua documentação próxima ao encerramento do prazo, esta pregoeira buscou fazer uma verificação preliminar, e, ainda
dentro do prazo concedido, sinalizou a necessidade de verificação da incompletude dos documentos enviados. Contudo, observou-se que, somente após o fim
do prazo de 02 (duas) horas, houve manifestação da licitante, a qual requereu a reabertura do campo de envio de anexos para “ajustar a proposta”. Nestes
termos, foi informado que, conforme previsão expressa no item 27.1 da PARTE V do edital, não seria possível a concessão de novo prazo (aqui incluída a



03/03/2022 09:45 SEI/MPBA - 0297084 - Parecer

https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=340569&in… 5/5

prorrogação) para que a licitante fizesse o envio dos documentos ausentes. E, por conseguinte, não haveria razão para diligência visando o ajuste no
documento de proposta (o qual se encontrava com assinatura ilegível), uma vez que configurada hipótese de desclassificação da empresa.

 
Ante o exposto, esta Assessoria Técnico-Jurídica opina pelo desprovimento do recurso.
 

IV – DA CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, esta Assessoria Técnico-Jurídica opina:  
 
1) pelo conhecimento do recurso administrativo interposto pela licitante G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  e, no

mérito, pelo seu desprovimento; 
 
2) pelo retorno dos autos à Coordenação de Licitações, para continuidade do certame.
 
É o parecer, s.m.j. Encaminhe-se à Superintendência de Gestão Administrativa para deliberação. 
 
Salvador, 17 de fevereiro de 2022. 

 

 

Belª. Maria Paula Simões Silva 
Assessora/SGA 
Mat. 351.869 

 
 

Bel. Eduardo Loula Novais de Paula 
Analista Técnico-Jurídico/SGA 

Mat. 353.707 
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