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Vistos, etc.

Trata-se  de  análise  e  manifestação  final  desta  Presidência  acerca  do
opinativo  apresentado  pela  Comissão  Permanente  de  Licitação  deste
Tribunal,  que  trouxe  justificativas  para  a  Revogação  do  Pregão
Presencial nº 02/2017, realizado em 12/04/2017.

O referido Pregão Presencial teve como objeto a contratação de serviço
de  locação  de  sistema  integrado  de  gestão  administrativa,
compreendendo os módulos de licitações públicas/compras, patrimônio e
almoxarifado,  com  as  especificidades  da  administração  pública,  bem
como serviços correlatos.

Previu o edital de licitação que o licitante classificado em primeiro lugar
efetuasse  a  “DEMONSTRAÇÃO  dos  Sistema  a  ser  disponibilizado”,
devendo  comprovar  o  atendimento  ao  mínimo  de  75%  das
funcionalidades estabelecidas na Cláusula segunda do referido Termo.

No  curso  da  licitação,  desclassificada  a  empresa  ALZ  TECNOLOGIA
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA pelo não atendimento ao mínimo
percentual de 75% das funcionalidades estabelecidas, o Ilustre Pregoeiro,
em  posse  de  nova  proposta  financeira  da  segunda  colocada  STAF
TECNOLOGIA  LTDA,  e,  tendo  a  referida  licitante  atendido  o  mínimo
percentual  obrigatório,  alcançando  o  percentual  de  92,06%  das
funcionalidades exigidas, a declarou vencedora em 08/05/2017 (fls. 284 e
verso).

Interposto  recurso  pela  empresa  desclassificada  ALZ  TECNOLOGIA
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, o Ilustre pregoeiro,  também com
base nas contrarrazões oferecidas pela Licitante vencedora, reavaliou os
requisitos  funcionais  tecnológicos  constantes  do  edital,  atestando  “a
necessidade a readequação dos referidos itens”, opinando, em razão da
necessidade  imperiosa  de  adequação  dos  requisitos  funcionais
tecnológicos para melhor atender às demandas institucionais desta Casa,
pela revogação do referido Edital.

Remetidos os Autos para a Assessoria Técnico-Jurídica (ATEJ), esta, por
meio  do  Parecer  de  nº  000589/2017,  opinou  no  sentido  de  que  “o
presente certame, na forma do art. 122, caput da Lei nº 9.433/2005, deva
ser revogado, por ato do Presidente, devidamente motivado e publicado
na forma legal, observando o que disciplina o ar. 122, §3º.”

Retornando os autos a esta presidência, em primeira análise, tendo em
vista os opinativos do Ilustre Pregoeiro e da ATEJ no intuito de revogar o
Pregão Presencial, foram conferidos às partes o contraditório e a ampla
defesa,  com  notificação  acerca  do  referido  opinativo,  na  forma
preconizada pelo artigo 122, § 3º, da Lei nº 9.433/2005.
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Notificados os licitantes, apenas a empresa STAF TECNOLOGIA LTDA
apresentou  manifestação,  alegando,  em  suma,  que  “não  há  neste
processo qualquer  irregularidade que denote ou indique a nulidade de
procedimentos  adotados,  principalmente,  se  os  procedimentos  foram
realizados  na  presença  do  licitante”,  aduzindo  a  necessidade  de
atendimento ao contraditório e à ampla defesa e que seja homologado e
adjudicado  o  resultado  do  pregão  que  declarou  a  referida  empresa
vencedora.

Em novo opinativo,  a ATEJ,  por  meio do Parecer  de nº  000681/2017,
aduziu  que  a  manifestação  da  empresa  licitante,  revestida  de  caráter
recursal,  intentada  “de  maneira  imprópria”,  em  face  de  uma  suposta
atipicidade  procedimental,  não  deveria  ser  recebida  como  recurso,
acrescentando, ainda, que os argumentos e elementos ali contidos não
seriam suficientes para modificar o pronunciamento anterior.

Os  autos  retornaram  a  esta  presidência,  e,  devidamente  instruídos,
encontram-se aptos para deliberação final.

De plano, observa-se que, em que pese o entendimento esposado pela D.
ATEJ, acerca da desnecessária comunicação aos licitantes do intuito de
revogação da Licitação pelo Pregoeiro por carecer “previsão legal para
tanto“, esta Presidência, em consonância com os princípios norteadores
do processo  administrativo,  in  casu,  a  Lei  Estadual  nº  9.433/05,  a  Lei
Federal  10.520/2002 e a Lei  nº  8.666/1993,  que protegem o direito ao
contraditório e à ampla defesa, procedeu devidamente à instrução do feito
com a necessária notificação prévia das partes.

O próprio art. 122, § 3º, da Lei Estadual nº 9.433/2005 estabelece que no
caso de desfazimento do processo licitatório – revogação ou anulação –
fica  assegurado  o  contraditório  e  a  ampla  defesa.  O  direito  ao
contraditório e à ampla defesa tem fundamento constitucional (CF, art. 5º,
LV) e consiste no direito dos licitantes de se oporem ao desfazimento da
licitação antes que decisão nesse sentido seja tomada.

Se já não restasse clara a disposição contida na lei que determina a lisura
do  processo  administrativo  no  desfazimento  de  licitação  (anulação  ou
revogação), a jurisprudência do Tribunal de Contas da União observada
no  Informativo  nº  318,  em  julgado  recente  proferido  no  Acórdão  nº
455/2017,  ratificou  o  entendimento  desta  presidência  acerca  da
necessária intimação prévia das partes, como se constata abaixo:

Constatado fato superveniente a motivar o desfazimento do
processo licitatório por inconveniência e/ou inoportunidade,
a Administração deve comunicar aos licitantes a intenção de
revogação,  oferecendo-lhes  direito  ao  contraditório  e  à
ampla defesa   prévios, em prazo razoável. (grifos nossos)

Assim, de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União, é
defeso  a  administração  pública  inovar  na  regra  básica  do  Processo



Gabinete da Presidência 

        

administrativo,  in  casu,  da  Licitação,  de  forma  a  possibilitar  alegação
pelos licitantes de nulidade do ato revogatório por carecer de contraditório
e ampla defesa,  garantindo-lhe formalidade e eficácia  sine qua non  ao
devido  processo  legal,  independentemente  se  previamente  à
homologação ou à adjudicação do objeto do certame.

Ultrapassada  tal  divergência  inicial,  passo  à  análise  do  mérito  da
Revogação, sugerida pelo Ilustre Pregoeiro e ratificada no entendimento
da D. Assessoria Jurídica desta Casa. 

No  curso  do  processo  licitatário,  o  Pregoeiro,  quando  da  análise  das
argumentações  trazidas  pelos  licitantes,  observou  a  necessidade
imperiosa  de  reavaliação  dos  requisitos  funcionais  tecnológicos
constantes do edital, necessitando, em suma, de uma readequação dos
referidos  itens  de forma a melhor  atender  às necessidades requeridas
para consecução do objeto da licitação.

Atendo-se à tecnicidade procedimental  deste Pregão e do opinativo do
Pregoeiro, restou comprovado que “não houve uniformidade na avaliação
da  demonstração  do  sistema”,  uma  vez  que  a  diferença  de  critérios
adotados pelo Edital inviabilizariam a isonomia na avaliação dos sistemas
apresentados.

Extraindo-se  a  leitura  eminentemente  técnica  do  Edital,  constatou  o
Pregoeiro  que  o  item  2  do  referido  Termo  “da  avaliação  do  controle
patrimonial”, em que se exige integração como modelo de contabilidade,
“prejudica o andamento desta licitação”, uma vez que não faz parte do
escopo da contratação. Ademais, trouxe ainda como exemplo técnico a
necessidade  de  alteração  do  parâmetro  técnico  de  avaliação,
considerando-se  cada  módulo,  e  não  de  maneira  global,  como  está
exigido atualmente no edital.

O  que  se  observa  é  que  esta  Administração,  quando  da  análise  dos
sistemas  apresentados  pelos  licitantes,  constatou  a  necessidade  de
readequação dos requisitos funcionais tecnológicos, a fim de que fosse
atendido  o  objeto  do  certame  e  que  fossem  mantidos  os  princípios
norteadores da contratação pública.

De fato, à Administração Pública é conferida a prerrogativa de “revogar a
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente  comprovado,  pertinente  e  suficiente  para  justificar  tal
conduta”1, o que de fato, é o caso dos autos.

No curso do processo licitatório, observou-se um conjunto de fatos novos
que modificaram a forma e o interesse da Administração no procedimento
licitatório. Carlos Ari Sundfeld em sua obra aduz que:

1 Lei Estadual nº 9.433/2005, artigo 122, caput.
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Para legitimar a revogação, necessária, segundo o art. 49, a
ocorrência  de  ‘fato  superveniente’,  isto  é,  verificado
posteriormente  à  primitiva  decisão  de  contratar.  Não,  por
óbvio, um fato qualquer, mas um fato (ou um conjunto fático)
pertinente  e  suficiente  para  tornar  inoportuna  ou
inconveniente a contratação. (SUNDFELD, p. 1037, 2006.)

Assim, observado o atendimento aos requisitos atinentes à revogação da
presente  licitação  com  existência  de  fato  superveniente  devidamente
comprovado,  motivação  e  contraditório  e  ampla  defesa  prévio
assegurados, acolho in totum o opinativo do Ilustre Pregoeiro e da ATEJ e
decido por revogar o Pregão Presencial nº 02/2017, com base no artigo
122 da lei 9.433/2005.

Remeta-se o presente DOC à DIRAD para encaminhamento à COPEL
para que esta proceda  à publicização da presente  decisão e inicie  os
trâmites na elaboração de novo certame licitatório.

Em 29 de junho de 2017.

INALDO DA PAIXÃO SANTOS ARAÚJO

Conselheiro-presidente


