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ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

 

Trata-se do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2022-SEDF, cujo objeto é aaquisição de materiais
permanentes (Mobiliários/equipamentos escolares e equipamentos eletrônicos), conforme condições
técnicas e administra�vas estabelecidas no Termo de Referência id. (82872375) e edital id. (82921527).

Os autos foram encaminhados pela Unidade de Gestão e Acompanhamento das Licitações
e Ajustes após realização do certame licitatório e adjudicação do objeto diante da inexistência de
recursos, nos termos do Decreto n° 10.024/2019, com exceção dos lotes 5 e 7 onde houve a
apresentação de recurso.

Primeiramente, aborda-se os lotes 5 e 7, pois, considerando o recurso há a necessidade de,
antes da homologação, analisar e adjudicar o item, conforme art. 13, V do Decreto n° 10.024/2019.

Cabe ressaltar que os recursos apresentados quanto ao lote 5 foram objetos de apreciação
por parte desta Subsecretaria, conforme se verifica em doc. sei n° 93863978.

Já com relação ao lote 7, a Decisão de id. 100353265 entendeu pela desclassificação
da empresa DDR 7 Assessoria Empresarial e Comercial Ltda., em face da não apresentação das das NBRs
13.961 e 13.966, conforme exige o edital.

Contudo, tal decisão merece ser revista. Explica-se.

Primeiramente, a possibilidade de revisão de decisões proferidas está lastreada no
princípio da autotutela, consagrado na Lei n° 9.784/99 e na Súmula n° 473 do STF:

Lei n° 9.784/99
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por mo�vo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

 
Súmula n° 473 do STF
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por
mo�vo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

 

O caso dos autos configura uma anulação, visto que a decisão proferida está eivada de
vício, conforme foi constatado pela Nota Técnica de doc. sei n° 101242147.

A Administração não deve adotar um formalismo excessivo para a questão.
A Administração deve buscar a melhor proposta no certame, sem se ater à formalismos exagerados.

Tal questão é amplamente consolidada na jurisprudência do Tribunal de Contas da União.
Vejamos trecho de alguns julgados:

O rigor formal não pode ser exagerado ou absoluto. Como adverte o já citado
Hely Lopes Meirelles, o princípio do procedimento formal não significa que a



Administração deva ser formalista a ponto de fazer exigências inúteis ou
desnecessárias à licitação, como também não quer dizer que se deve anu8lar o
procedimento ou julgamento, ou inabilitar licitantes ou desclassificar propostas
diante de simples omissões  ou irregularidades na documentação ou proposta,
desde que tais omissões sejam irrelevantes e não causem prejuízos à
Administração ou aos concorrentes (Decisão TCU n° 570/92 - Plenário)
 

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração 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
diretos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo
sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais das
prerroga�vas dos administrados (Acórdão n° 357/2015 - Plenário)

 

A doutrina vai no mesmo sen�do. Vejamos trecho da lição de Adilson Abreu Dallari:

Existem claras manifestações doutrinárias e já há jurisprudência no sen�do de
que na fase de habilitação não deve haver rigidez excessiva, deve-se procurar a
finalidade da fase de habilitação, deve-se verificar se o proponente tem
concretamente idoneidade.
Se houver um defeito mínimo, irrelevante para essa comprovação, isso não
pode ser colocado como excludente do licitante. Deve haver uma certa
elas�cidade em função do obje�vo, da razão de ser da fase de habilitação;
convém ao interesse público que haja o maior número possível de
par�cipantes.

 

Isso não significa que uma exigência de qualidade (como as NBR's) deve ser dispensada,
mas sim que se deve, diante da necessidade da Administração (considerando os princípios da eficiência e
economicidade), possibilitar a apresentação de documentação complementar.

Essa possibilidade advém do formalismo moderado, conforme abordado anteriormente, e
encontra guarita na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Vejamos trecho do Acórdão n°
1.211/2021 - Plenário - TCU:

o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação,
deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substancia das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada

Assim, a possibilidade de apresentação das NBR's não configura ilegalidade e é medida que
se impõe.

A aplicação desse entendimento gera clara economia as cofres públicos que sofrem diante
da infinidade de polí�cas públicas que precisam ser atendidas pelo Estado em contrataponto a um
universo finito de recursos públicos. 

Nesse viés, anula-se a Decisão de doc. sei n° 100353265, para rever o entendimento
proferido, de modo que fica a empresa DDR 7 Assessoria Empresarial e Comercial Ltda. fica considerada
habilitada para o lote 7.

Ainda assim, com essas razões, me valendo da mo�vação aliunde, coaduno com a Nota
Técnica de doc. sei n° 101242147, e, no uso das atribuições previstas no Art. 128 do Regimento Interno
da SEEDF (aprovado pelo Decreto nº 38.631/2017), ADJUDICO o lote 5 em favor da empresa FORTLINE
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ n° 08.368.875/0001-52 e o lote 7 em favor da empresa
DDR 7 Assessoria Empresarial e Comercial Ltda., CNPJ n° 36.491.358/0001-01.

Superada essa questão, destaca-se que a homologação é ato o pelo qual é ra�ficado todo
o procedimento licitatório e conferido aos atos licitatórios aprovação para que produzam os efeitos



jurídicos necessários de modo a encerrar o certame licitatório e permi�r a contratação do objeto.

Vejamos trecho da lição de  Marçal Justen Filho (1998:406):

concluindo pela validade dos atos integrantes do procedimento licitatório, a
autoridade superior efe�vará juízo de conveniência acerca da licitação (...) A
homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma a validade de
todos os atos pra�cadas no curso da licitação. Possui eficácia cons�tu�va
enquanto proclama a conveniência da licitação e exaure a competência
discricionária sobre esse tema.

Assim, em resumo, o ato de homologação se des�na a verificar a legalidade do certame
licitatório, encerrando-o e permi�ndo a adoção de medidas visando à formalização contratual.

Nesse viés, verificam-se que os atos pra�cados seguiram todos os ditames legais que
regem à matéria e não possuem quaisquer maculas/vícios.

Ressalta-se, ainda, que economia de recursos para os cofres públicos, considerando os
itens exitosos, considerando que o valor es�mado para a questão era de R$ 62.436.228,92 (sessenta e
dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos)
enquanto no certame licitatório obteve-se o valor de R$ 38.681.560,00 (trinta e oito milhões, seiscentos
e oitenta e um mil quinhentos e sessenta reais).

Assim, constata-se uma economia de, aproximadamente, 38% (R$ 23.754.668,90)  para a
Administração.

Destaca-se que tal questão atende ao item III.a da Decisão n° 2672/2022 - TCDF.

Dessa forma, considerando as informações con�das nos autos e no uso das atribuições
previstas no Art. 128 do Regimento Interno da SEEDF,  aprovada pelo Decreto nº 38.631/2017,  com base
no Art 13º, VI do  Decreto Federal nº 10.024/2019, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico SRP
n° 22/2022-SEDF, nos termos desta manifestação. 

Encaminhe-se os autos à ULIC, para providências subsequentes.

Após, encaminhem-se os autos à UCI visando à remessa à e. Corte de Contas visando ao
atendimento do item III.b da Decisão n° 2672/2022.

 

 

 

 

 

MAURÍCIO PAZ MARTINS  

Subsecretário de Administração Geral
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