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PARECER JURIDICO N9  058/2021/PROGEM/LIC/PMGP  

PROCESSO LICITATÓRIO N9  2/2021-001-PMGP — TOMADA DE PREÇOS 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA RUA DA PAZ E RUA VASCONCELOS, 
DO BAIRRO ALTO BONITO NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. 

EMENTA: LICITAÇÃO. TOMADA DE 

PREÇOS 	N9. 	2/2021 -001 -PMGP. 

EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM 

BLOQUETE NAS RUAS DA PAZ E 

VASCONCELOS, DO BAIRRO ALTO 

BONITO NO MUNICÍPIO DE 

GOIANÉSIA DO PARÁ. LEGALIDADE. 

OPINIÃO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

1. 	RELATÓRIO 

A Comissão Permanente de Licitações, por intermédio de seu Presidente, 

encaminhou o processo administrativo em epígrafe, que versa sobre processo 

licitatório na modalidade Tomada de Preços para contratação de empresa a fim 

de realizar pavimentação em bloquete na Rua da Paz e Rua Vasconcelos, bairro 

Alto Bonito, no Município de Goianésia do Pará para exame e parecer desta 

Procuradoria Jurídica Municipal. 

A CPL requer manifestação jurídica acerca da regularidade do 

procedimento licitatório norteado pelo Edital de Tomada de Preços nc). 2/2021- 

001/PMGP, com vistas, notadamente, à homologação do certame. 

Feito o sintético relatório, passo a fundamentar. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO 

A fim de delimitar o objeto do presente parecer, é imprescindível 

realize, ao menos, uma sucinta explanação em relação ao ato ad...,záot . 

Affil 
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homologação do processo licitatório. 
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Reza o artigo 43, VI, da Lei 8.666/93 que cabe à autoridade competente -. 	9__ 

deliberar quanto à homologação da licitação. 

Marçal Justen Filho, em sua abalizada doutrina, ensina que "a 
homologação envolve duas ordens de considerações, uma no plano da 
legalidade, outra no plano da conveniência", e, didaticamente, passa a explicar, 
in verbis: 

Preliminarmente, examinam-se os atos praticados 

para verificar sua conformidade com a lei e o 

edital.  

Concluindo pela validade dos atos integrantes do 

procedimento licitatorio, a autoridade superior 

efetivará juízo de conveniência acerca da licitação. 

A extensão do juízo de conveniência contido na 

homologação depende do conceito que se adote 

para adjudicação 1..1 

Se reconhecer a validade dos atos praticados e a 

conveniência da licitação. a autoridade superior 

deverá homologar o resultado. 

A homologação possui eficácia declaratória 

enquanto confirma a validade de todos os atos 

praticados no curso da licitação. Possui eficácia 

constitutiva enquanto proclama a conveniência da 

licitação e exaure a competência discricionária 

sobre esse tema. (grifei). 

No mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que "a homologação 

corresponde à manifestação de concordância da autoridade, competente para 

assinar o contrato, com os atos até então praticados pela comissão. Essa 

concordância se refere a dois aspectos: à legalidade dos atos praticados pela 

comissão e à conveniência de ser mantida a licitação". 

Ante o exposto, cumpre destacar que o presente parecer visará o exame da 
conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em 
consideração, caso constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão 
do vício quando for recomendada a homologação, o saneamento de algum ato, 
bem como a eventual anulação do certame. 
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Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame, esse parecer 

restringir-se-á tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à autoridade  -.5 75 
competente deliberar acerca da conveniência da licitação. 

Ru- 

2.2. DA FASE EXTERNA DA TOMADA DE PREÇOS 

2.2.1 DA CONVOCAÇÃO E PUBLICIDADE DO EDITAL. 

Cumpre mencionar que já houve um Parecer desta procuradoria neste 

processo, no entanto, o mesmo se restringiu a análise da regularidade dos termos 

da minuta do edital e seus anexos, sendo proferido anteriormente à publicação 

do certame. 

• Passando agora a análise processual posterior à publicação, a convocação 

dos interessados se deu por meio de aviso publicado em jornais de circulação 

estadual e regional, bem como no Diário Oficial do Estado no dia 19 de março 

de 2021, do qual constou o objeto da licitação, bem como a indicação da forma 

de acesso à integra do edital. 

Destarte, restou atendido o disposto no artigo 21, II e III, §19, e § 29, III, da 

Lei n9  8.666/93. 

2.3.2. DA SESSÃO. 

Inicialmente o certame ocorreria no dia 02 de abril 2021, no entanto, em 

virtude de feriado nacional e seguindo disposição constante no edital, a 

• realização da sessão pública foi adiada para o dia útil subsequente a data 

publicada. 

Consta no processo que em 05 de abril de 2021, dia útil subsequente a data 

publicada, houve a necessidade de suspenção da sessão por fato superveniente 

devidamente justificado nos autos, ficando a sessão remarcada para o dia 07 de 

abril de 2021. 

Finalmente, no dia 07 de abril de 2021 às 16h, segundo se depreende da 

Ata constante no processo, foi realizada a sessão pública para recebimento da 

documentação de habilitação e proposta financeira, tendo comparecido os 

representantes das empresas F DE ASSIS DA CONCEIÇÃO EIRELI inscrita no 

CNPJ n9  35.268.125/0001-81, OPERACIONAL SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ 
n9 10.759.665-0001-37 e SIQUEIRA CONSTRUTORA EIRELI in rit• n9  

30.129.785/0001-68. 
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As licitantes apresentaram os envelopes contendo os documentos de 

credenciamento, habilitação e proposta, na oportunidade, assinaram a lista de 

presença e teceram questionamentos pertinentes aos documentos de habilitação 

apresentados umas pelas outras, todos especificados na Ata da sessão de abertura 

dos envelopes de habilitação anexa aos autos. Considerando os questionamentos 

a CPL deliberou pela suspensão da sessão para melhor análise sobre os 

apontamentos feitos pelas empresas. 

Após análise dos documentos e questionamentos apresentados, a 

Comissão entendeu que as três empresas estavam aptas quanto à habilitação, 

sendo a decisão enviada a todos os licitantes por e-mail em 12 de abril do 

presente ano. 

Assim, em análise desta Procuradoria aos autos, entendemos que apesar dos 

questionamentos, foram plenamente atendidas as exigências legais e editalícias 

referentes à documentação exigida para fins de habilitação. 

2.3.2 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 

Antes de qualquer consideração, cumpre observar o que a Lei Federal n° 

8.666/93 dispõe sobre os critérios de julgamento das propostas: 

Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo. 

devendo a Comissão de licitação ou o responsável 

pelo convite realizá-lo em conformidade com os 

tipos de licitação, os critérios previamente 

estabelecidos no ato convocatório e de acordo 

com os fatores exclusivamente nele referidos, de 

maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e 

pelos órgãos de controle. 

Realizada a habilitação das 03 empresas participantes do certame, passou-se 

então ao exame das propostas apresentadas, vale ressaltar que o certame é do 

Tipo Menor Preço Global. No momento da análise das propostas verificou-se 

que a mais vantajosa foi oferecida pela empresa OPERACIONAL SERVIÇOS 

LTDA, no valor de 270.934,31 (duzentos e setenta mil novecentos e trinta e 

quatro reais e trinta e um centavos). 

Entretanto, com base no Parecer Técnico 001/2021 — CONVÊNIO PMGP 

emitido pelo Departamento de Engenharia desta prefeitura, que verificou 

incongruências na formulação da proposta apresentada pel 	rã-a 
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OPERACIONAL SERVIÇOS LTDA, a Comissão de Licitações resolveu declarar a 5.77 

proposta da empresa F DE ASSIS DA CONCEIÇÃO EIRELI a mais vantajosa. 

Na oportunidade, tempestivamente, a empresa OPERACIONAL SERVIÇOS 

LTDA apresentou Recurso Administrativo à decisão da Comissão Permanente de 

Licitação que desclassificou sua proposta, no entanto, não houve retratação, e 

remetido à apreciação da Autoridade Superior, esta decidiu por manter a decisão 

da Comissão. 

Sobre as inconsistências na proposta da empresa OPERACIONAL SERVIÇOS 

LTDA apontadas pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura, o parecer 001/2021 —

CONVÊNIO PMGP esclarece que os quantitativos utilizados pela empresa para a 

confecção da proposta divergem daqueles constantes nas planilhas anexas ao 

edital em diversos itens, ferindo o disposto na Cláusula 14. Item 14.1 — c) do 

edital. 

Com efeito, entendemos que, neste caso, houve violação do disposto no 

edital quanto a elaboração da proposta financeira, acertando a Comissão em 

observar o que dispõe o artigo 48 da Lei de Licitações: 

Art. 48. Serão desclassificadas: 

/ - As propostas que não atendam às exigências do 

ato convocatório da licitação: 

Apesar da empresa ter requerido a oportunidade de corrigir seus 

quantitativos em fase recursal, entendemos que as Autoridades competentes 

decidiram de forma acertada em não concordar com a solicitação da empresa 

recorrente, uma vez que, corrigida apenas a planilha de quantitativos e mantidos 

os preços ofertados quando da entrega da proposta à Comissão, a proposta da 

recorrente deixa de ter o menor valor, conforme consta no cálculo já feito pela 

Equipe Técnica da Administração no Parecer 001/2021 — CONVÊNIO PMGP. 

No mesmo sentido, entendemos que, permitir que a empresa faça 

alterações na planilha de preços para adequar os quantitativos corretos a fim de 

manter o valor global ofertado fere o princípio da isonomia, uma vez que seria 

permitida uma vantagem à empresa recorrente, suscitando um tratamento 

desigual entre os licitantes, logo, ferindo a legalidade do certame. 

A recorrente apresentou ainda questionamento nos seguintes termos "Cabe 

salientar que ao observar a proposta da empresa F. DE ASSIS DA CONCEIÇÃO 

EIRELI observa-se que a mesma não gera a percepção sobre se há ou não a 

inserção do BDI na composição do valor da proposta". De fa , . 
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Em análise desta Procuradoria a deliberações dos Tribunais sobre o assunto, 

pautada em decisão recente à situação semelhante ao caso em questão, 

entendemos pela legalidade da classificação da proposta da empresa F. DE ASSIS 

DA CONCEIÇÃO. Para entender melhor, é necessário observar o seguinte 

acórdão: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA REFORMA DE CENTRO ESPORTIVO. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO EDITAL PELO FATO 

DA EMPRESA VENCEDORA, SUPOSTAMENTE, 

TER DEIXADO DE APRESENTAR A COMPOSIÇÃO 

UNITÁRIA DE PREÇOS DE TODOS OS ITENS DA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. INDICAÇÃO 

CONSTANTE DA PRÓPRIA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, COM INDICAÇÃO DO PREÇO 

UNITÁRIO COM BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS 

INDIRETAS.INEXISTÊNCIA DE "FUMUS BONI 

JURIS-  A JUSTIFICAR A SUSPENSÃO DO 

CERTAME DEFERIDA EM PRIMEIRA 

INSTÂNCIA.NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA 

EMPRESA VENCEDORA, NA QUALIDADE DE 

LITISCONSORTE 	NECESSÁRIA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. DETERMINANDO-SE 

"EX OFFICIO" A CITAÇÃO DA LITISCONSORTE 

NECESSÁRIA. (TJPR - 4' C. Cível - 0026478-

29.2020.8.16.0000 - Bocaiúva do Sul - Rel.: 

Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima -

J. 10.02.2021) 

(TJ-PR - ES: 00264782920208160000 PR 

0026478-29.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: 

Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, 

Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmara Cível, 

Data de Publicação: 12/02/2021) 

Trata-se de decisão proferida à Agravo de Instrumento interposto pelo 

Município de Tunas do Paraná contra decisão de Mandado de Segu-rançaque 
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deferiu liminar a fim de suspender procedimento licitatório na modalidade 

Tomada de Preços, sob a alegação de que a empresa declarada vencedora teria 	
4-Zt.,...)r 

descumprido exigência do edital. Da r. decisão depreende-se que: 

"Desse modo, a indicação do preço unitário, com 

BDI, já inclui as despesas com encargos fiscais, 

trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem 

como despesas com materiais, mão-de-obra. 

transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de 

administração, lucros e quaisquer outras despesas 

incidentes sobre o serviço e a obra (...) sendo que 

as demais licitantes, inclusive a vencedora, limitou-

se a indicar a composição unitária de preços dentro 

da própria Planilha Orçamentária, o que não é 

vedado. Em outras palavras, nada obsta que a 

licitante indique a composição unitária de preços 

de todos os itens da Planilha Orçamentária dentro 

da própria Planilha Orçamentária, como ocorreu 

no caso da empresa vencedora (...) não se pode 

dizer, então, que a vencedora deixou de 

apresentar documento exigido pelo edital. Na 

medida em que a empresa vencedora observou o 

edital nos termos referidos, não havia razão, 

então, para a suspensão da tomada de preços 

questionada, como determinado pelo Juízo "a 

quo-. 

Com o referido acórdão, o Município supracitado conseguiu reverter a 

suspensão do certame a fim de manter a decisão da CPL. 

Acompanhando o raciocínio da MM Julgadora, que corrobora o Parecer 

Técnico 001/2021 — CONVÊNIO PMGP entendemos que a planilha apresentada 

pela empresa F DE ASSIS DA CONCEIÇÃO EIRELI é suficiente para sanar os 

questionamentos técnicos e comprovar a capacidade de execução da obra, se 

tratando então, de uma situação sanável. 

Levando em consideração os permissivos legais, as decisões recentes dos 

Tribunais e a supremacia do interesse público, visto a necessidade da execução da 

obra para garantir o bem-estar dos munícipes, e considerando ainda que a 

situação em questão não tem capacidade para interferir no valor proposto pela 

empresa, concordamos que a proposta da empresa F DE ASSIS DA CONCEK4-  O 
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EIRELI é a mais vantajosa para a Administração, porquanto não vislumbro óbice 

à homologação nesse aspecto. 

Portanto, entendemos que foi acertada a decisão das Autoridades 

competentes, estando o presente procedimento nos parâmetros legais exigidos. 

3. 	CONCLUSÃO 

Ante todo o exposto, concluo que o certame em análise, norteado pelo 

Edital de Tomada de Preços ng 2/2021-001-PMGP, no que tange ao plano da 

legalidade, merece homologação por parte da autoridade competente, a quem 

caberá ainda deliberar acerca da conveniência da licitação. 

Desta forma, ressalvado o caráter meramente opinativo deste parecer, 

• 	
aprovamos as minutas do edital e do respectivo contrato que lhe é anexo. 

É o parecer, SMJ. 

Goianésia do Pará - PA, 11 de junho de 2021. 

h AtQ 
ONISE DE BARROS BRITO 

Assessora Jurídica 
OAB/PA 31.125 
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