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JULGAMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°. 014-2022-PP

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
ESTADO DA BAHIA

JULGAMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAQAO
PREGAO PRESENCIAL N°. 014-2022-PP

EMENTA: Pedido de Impugnag^o interposto contra o processo de
PREGAO PRESENCIAL N°. 014-2022-PP.
0 Preg^o Presencial em comento visa a “CONTRATAQAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TiQUETES COMBUSllVEIS IMPRESSOE TlQUETES COMBUSllVEIS (CARTAO MAGNETICO), PARA MANUTENQAO DA
FROTA MUNICIPAL E OUTROS VElCULOS CUJO ABASTECIMENTO RE2E EM !
CONTRATO”.
IMPUGNANTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-CNPJ
n.° 05.340.639/0001-30

PARECER FINAL:

Apos d recebimento do parecer juridico exarado pelo Procurador Municipal, subscrito pelo
llmo. Dr. Raul Francis Oliveira da Silva, onde o mesmo conforme segue em anexo, conclui
pelo indeferimento do pedido de impugnapao feito pela empresa PRIME CONSULTORIA
E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-CNPJ n.° 05.340.639/0001-30, O Pregoeiro com
anuencia da equipe de apoio se posiciona no mesmo sentido da Procuradoria Municipal,
indeferindo o pedido de impugnasao, em consequencia, o seu arquivamento, realizando
assim, os procedimentos de praxe para conhecimento dos interessados.

Rio Real r Bahia, 27 de abril de 2022.

/

PierredMazos da Sil

Equipe de Apoio:

Pregoeiro Oficial
Denize Campos dos Santos

4/vo
Uo3o Martins dos Anjos Neto
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PARECER JURId ICO
PREGAO PRESENCIAL N. 014/2022
ASSUNTO: ANALISE DE IMPUGNACAO DO EDITAL PREGAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038/2022
IMPUGNANTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORS EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 05.340.639/0001-30;
_____________________________

Passamos a analise.
DAS ALEGACOES DO IMPUGNANTE
Preliminarmente, a impugnagao e tempestiva, conforme afirmagao do
Pregoeiro, portando dentro do prazo legal, considerando que a sessao
para a abertura das propostas sera dia 28/04/2022, e nos termos do §2°
do artigo 41 da Lei N. 8.666/93.
O certame tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TIQUETES COMBUSTIVEIS, PARA
MANUTENQAO DA FROTA MUNICIPAL E OUTROS VEICULOS CUJO
ABASTECIMENTO REZE EM CONTRATO.
Alega a Impugnante, questoes pontuais que, supostamente, viciam o ato
convocatorio, sendo vejamos:

III - DOS FATOS E DAS RAZ&ES
Esta prevista para o dia 28/04/2022 as 09:00 haras, a abertura
do Pregao Presencial n° 014/2022, para o seguinte objeto:
"CONTRATACAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
FORNECIMENTO DE TIQUETES COMBUSTIVEIS IMPRESSO E TIQUETES
COMBUSTIVEIS (CARTAO MAGNETICO), PARA MANUTEN^AO DA
FROTA MUNICIPAL E OUTROS VEICULOS CUJO ABASTECIMENTO
REZE EM CONTRATO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES
NO ANEXO I - QUANTIDADES, PRECOS E CONDIQOES CONSTANTES NA PLANILHA ORCAMENTARIA, ANEXO IIE MINUTA
DO CONTRATO - ANEXO II."
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Em detida analise ao edlfal, consfatou-se ilegalidades, servlndo
a presente impugnagdo para que seja revisto o instrumento
convocaforio, conforme segue.
IV - DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Consta no edital que as empresas interessadas em particlpar
do presenfe cerfame, deverao apresentar atestado de
Capacidade Tecnica, o que se enquadra perfeitamente ao
esfabelecido pela Consfifulgdo Federal de 1988, que determ/na
a /nc/usao de exigSnda de qualificagao tecnica nos
procedimentos licifatorlos.
Entretanto, ao exigir o referldo atestado, a Contratante excedeu
o esfabelecido em lei, e consequentemenfe restringiu a
participagdo das Gerencladoras, que possuem atestado,
porem nao nos moldes estabelecidos no edital.
Conforme se depreende do edital, a licifante devera apresentar
atestado de capacidade tecnica de forma excessiva. Observe:
“18.2.5. A Qualificagao tecnica sera comprovada afravds da
apresentagao dos segulntes documentos:
a) Apresenfagdo de, no mfnlmo, 1 (um) atestado de aptiddo da
Empresa licifante, para execugao de servigos compaffveis com
o objefo desta licitagao, em caracten'sticas, quantidades e
prazos que permitam o ajulzamento da capacidade de
afend/menfo, fornecidos por pessoa jurfdica de direito publico
ou privado, devidamente reglstrado no Conselho Regional de
Administragao - CRA-BA. (Grlfo da Recorrente)”
A princfpio e importante evldendar que a refer/da exigSnda
apenas favorecem empresas que ja prestaram servigos no
estado da Bahia.
Sabe-se que a referida exlgencia visa demonstrar que as
licitantes ja executaram, anteriormenfe, objetos compaffveis
em caracten'sticas com aquele definido e almejado na
licitagao. Porem, quando exigido de forma excessiva,
prejudice as empresas interessadas no cerfame e a prdprla
Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Rio Real, Bahia, CEP: 48.330-000.
procuradoriaderioreal@gmail.com.
tel: (75) 3426-1320

Certificação Digital: DH804NXO-NN9H1IOF-WSMAA9QM-GTU47BKI
Versão eletrônica disponível em: http://www.rioreal.ba.gov.br

r"'\
[ 2 )

Edição 1.036 | Ano 5
27 de abril de 2022
Página 6

<
I

|Pfi^rstoia
Adm/n/sfracdo publica, que podera selecionar a proposta
menos vanfajosa, diante da redugao da competitividade.
A propria Constituigao da Republica assevera no inciso XXI de
seu art. 37, in fine, que somente serdo permitidas as exigenclas
indispensaveis a garantia do cumprimenfo das obrigagoes.
Os agentes publicos devem examinar os atestados com estelo
nos
princfpios,
dentre
outros,
da
razoabilidade,
proporcionalidade, seguranga jundica e do formalismo
moderado.
Nao se devem excluir quatsquer licitantes por equfvocos ou
erros formats atinentes a apresenfagao do atestado, at6
porque, relembrando escollos de Benoit, o processo licitatdrlo
nao e uma verdadeira gincana ou comedia.
Ao se prescrever que a liclfagao e um processo administrative
forma/ nos termos do artigo 4° da Lei n° 8.666/1993 nao signlflca
formalismo excessive e nem Informalismo, e sim um formalismo
moderado.
Como dito por Hely Lopes Melrelles, “a orientagao e a dispense
de rigorismos inuteis e a ndo exigencia de formalidades e
documentos desnecessarlos a qualiflcagao dos interessados
em lldtar."
Nesta mesma linha de afastar possfveis formalismos excesslvos
nos atestados, o Tribunal de Contas da Uniao tern
posicionamento solido e Inclusive determine que havendo
qualquer duvida nos atestados e dever da Administragao
Publica realizar a competente ditigencia:
(...)

Portanto, a exigencia e a demonsfragdo de capacidade
tecnica por meio dos afesfados tem o escopo de resguardar a
Administragao Publica de que o licitante possui expertise e
aptidao tecnica, contudo, tat exigencia nao pode ser
excessiva, de modo que Inviabilize a participagdo de
potenciais empresas interessados em participar do certame.
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Desfe modo, nao busca a exclusao da referlda exigencia mas
sim sua alteragao, de modo que o atestado exigido, fenha
apenas o condao de comprovar a experiencia de dais anas de
atendimento do objeto licltado, ou se/a GERENCIAMENTO DO
FORNECIMENTO DE COMBUSTfVEIS, apenas. independent* de
registro no Consetho Regional de Administragao - CRA-BA.
V - DA TAXA NEGATIVA
Em anaiise do citado edlfal, a Contratante nao menciona a
possibilidade de admissao de lances com taxas negativas.
Cumpre esclarecer que ndo pode haver subjetlvismo no edlfal,
pois, afronta a Lei n.° 8.666/93, apllcada subsidiariamente,
principalmente no queslto Julgamento objetivo:
(...)

Porfanfo, deve constar no edlfal de forma clara se aceifard ou
nao a oferta de taxa negaflva para fins de Julgamento.
Entende-se que, ao determiner o criteria de julgamento como
"MENOR PRECO GLOBAL FOR LOTE”, esta incluindo a taxa
negaflva. Porem, ha quern dlga sobre a impossibilidade de se
ofertar taxa negaflva, pelo fato de configurer um desconto para
a Contratante.
Adiantando a questao, em caso de eventual impossibilidade
de aceitar taxa negativa, o que se mostra totalmente ilegal,
deve-se entender todo o processo de quarteirizagao
(Terceirizagao da Administragao publica para a Confratada,
que terceiriza para a Rede Credenciada), e m/sfer altear que
existem servigos no mercado em que a remuneragao do
prestador e feita por meb de taxa de administragao, cobrada
sobre o valor do servigo intermediado.
Este e o modo que atuam as administradoras de vale-refelgdo,
vale alimentagao, vale-combusffvel e cartao combustfvel.
Nesses casos, a empresa cobra uma taxa ou comissao sobre o
valor total das operagdes Intermediadas.
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Os exemp/os citados sdo conslderados services comuns, logo
sao licitados no modalldade pregao, a qual permits a redugao
dos pregos na fase de lances,
Ocorre quet em certas clrcunstanciast as taxas de
administragao proposfas podem ter valor nulo ou, ate mesmo,
negativo. Considerando que o art, 44, §3°, da lei n.° 8,666/93
nao admits proposfas com prego irrisorio ou de valor zero,
poderia o pregoeiro aceltar uma oferta de faxa de
administragao nula ou negatlva?
A resposta a indagagao e positiva, A proposfa da
administradora poderia ser aceita em razao da forma como
esse servigo e execufado. Isso porque a renda dos particulares
prestadores de tal servigo decorre de tres principals fontes: da
contratante, de aplicagoes flnanceiras e dos estabelecimentos
credenciados. Esse e o entendlmento do Tribunal de Contas da
Uniao - TCU, expresso na dec/sao 38/7996 - plenario.
Deixe-se assente que, no que e pertinente as licitagdes
destinadas ao gerenclamento do fornecimento de
combustfveis, a admissao de ofertas de taxas negativas ou de
valor zero, por parte da Administragao Publica, nao implica em
violagao ao disposto no art. 44, § 3°, da Lei n° 8.666/93, por nao
estar caracterizado, a priori, que essas proposfas sejam
inexequtveis, devendo ser averiguada a compatibilidade da
taxa oferecida em coda caio concrete, a partir de critdrlos
objetivos previamente flxados no edital;
(...)

Outro meio da empresa obter remuneragao sao as aplicagdes
no mercado financeiro do monfanfe recebido do contratante
para emlssao dos vales. Tal atlvldade e chamada de operagdo
de credifo antecipado. Nela, a administradora recebe do
confratante o valor para emlssao dos vales e o aplica no
mercado financeiro. Isso 4 possfvel porque exisfe um intervalo
entre a data em que a administradora e paga e a data em que
o valor e repassado para os estabelecimentos credenc/ados.
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procuradoriaderioreal@gmail.com.
tel: (75) 3426-1320

Certificação Digital: DH804NXO-NN9H1IOF-WSMAA9QM-GTU47BKI
Versão eletrônica disponível em: http://www.rioreal.ba.gov.br

r

5

X-

r

y

Edição 1.036 | Ano 5
27 de abril de 2022
Página 9

Procufadoria
Municipal de Rio Real
Vlttliliid

Nesse inferstfcio, as apllcagdes do valor recebido geram renda
para a empresa.
For ffm, ainda ha a posslbllldade de a adminlstradora cobrart
pelo credenciamentot uma mensalidade para mante-lo ou um
desconfo sobre cada vale recebido.
Aceifar vales e vantajoso para o empresariof porque o
recebimento de fat's atral consumidores. For isso, os
estobefecimenfos optam por pagar pelo credenciamento.
Portanto, ainda que a taxa de administragao oferecida no
certame seja nula ou negailva, a empresa tem como execufar
o contrato e o seu prego nao pode ser considerado inexequfvel.
Uma forma de se estabelecer um criterio de exequibilidade da
proposta e atraves de consulfa as taxas praticadas no mercado
e no ambito da propria Administragao em outros orgaos e
ent/dades.
Tendo em vista o exposto, sao admissfveis taxas de
administragao igual ou menor a zero nas licitagoes, desde que
o valor seja exequfvei conforme enfend/menfo firmado pelo
Tribunal de Contas da Unido na decisao 38/1996 plenarlo.
E novamente trazemos a lume o julgado do Proc. TCM n°
08060/74 do TCM da Bahia que acompanha o TCU, vejamos:
(...)

Entendimento diverse obsta a busca pela malor
economicidade, outro ponto a se considerar e que suer
manufen^ao frustrara a competltlvidade do certame, vez que
certamente fodas as empresas ofertarao a taxa minima acelta,
logo, nao havera a fase de lances, devendo a empresa
vencedora ser conheclda no sorteio.
(...)

Dos exemplos acima apontados, verifica-se que o simples fato
de a taxa de administragdo oferecida no certame ser nula ou
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negative, nao implica em proposta inexequivel, afinal, a
empresa tem coma executor o contrato e o seu prego de forma
lucrativa nestes casos.
Caso a faxa seja negative, o contratante recebera um
cfesconfo sobre o valor dos abasfecimentos. Entao, se forem
gastos R$ 10.000,00 nos abastecimentos e a taxa de
administragao for de-1%, quem contrata a administradora ter6
de pagar a ela somente R$9.900,00. Os outros R$100,00 serao
obtidos das aplicagoes no mercado financeiro ou dos
esfabelecimentos credenclados.
Convem sobrelevar alnda que inumeros orgaos publlcos
permltem de forma Clara em seus edltais, a indicagao de taxas
zero e negativa, tais como Polfcla Militar do DF, TCU, STF, entre
outros.
Portanto, a grande malorla dos orgaos publicos indicam de
forma clara em seus editals, a possibilidade de concessao de
taxas negatives (desconfos), nesfe caso, o intuito e fomentar a
competitividade e consequentemente a busca pela proposta
mais vantajosa, como preceltua o Art. 3°, da Lei 8.666/1993.
Caso nao seja permitido a apresenfagao de lances com taxas
negatives, somente existird duas safdas a Administragao:
(...)

Tanto a doutrina quanto a Jurlsprudencia, se firmam no sentldo
da fundamentaf importancia da selegao da melhor proposta 6
Administragao, afinal, essa a pedra fundamental do processo
licitatorio.
O Art. 3°, caput, da Lei 8.666/1993, assim dispoe sobre o
principio da busca pela proposta mais vantajosa:
(...)

Nas ligoes do Insigne Jurista, Jose Afonso da Silva, “O princfplo
da licitagao publica slgnlflca que essas contratagdes fleam
sujeitas, como regra, ao procedlmento de selegao de
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propostas mais vantajosas para a Administragao Pubtlca.
Constitui um principle instrumental de realizagdo dos princfplos
da moralidade administratlva e do tratamento isonomico dos
eventuais contratantes com o Poder Publico", (Grifo Nosso)
Portanto, nao resta duvldas quanto ao carater legal e
vinculativo da selegao da proposta mais vantajosa, uma vez
que existe previsao legal para tanto, e mais do que issof trafase de uma premissa baslca da licitagao que dever ser
protegida, de forma dlferente, estaria a Administragao
causando prejufzo a si mesma e consequentemente aos cofres
publicos.
Desta forma a proposta mats vantajosa certamente nao sera
aquela escolhida via simples “sorfeio", para onde caminha o
processo licifatorio em questdo.
E pacificado que, tanto a Administragao quanto os licitantes, se
vinculam as clausulas do edltal, pois, trata-se do princfplo da
vinculagao ao instrumento convocatorio, onde as partes
devem respeitar e cumprir as clausulas previamente
esfipuladas.
Para Jose dos Santos Carvalho Filho: “A vinculagao ao
instrumento convocatorio 4 garantia do administrador e dos
administrados. Significa que as regras tragadas para o
procedimento devem ser flelmente observadas por todos, Se a
regra fixada nao e respeitada, o procedimento se torna invdltdo
e suscetfvel de corregao na via administrativa ou judicial,"
(CARVALHO FILHO, Jos4 dos Santos. Manual de Dlrelto
Administrative. 26° ed. Sao Paulo: Atlas, 20 J 3, p. 246).
Neste sentido, o TCU, no Acdrdao 818-09/08-2, entendeu que
fixar desconto max/mo (taxa 0%) equivale a fixagao de prego
mfnimo, o que e vedado pela norma veja-se:
(...)

Nao aceitar taxa negatlva fere o prinefpio do julgamento
objetivo e o da selegao da proposta mais vantajosa, alem de
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caminhar na contramao da doutrlna e jurisprudencia sobre o
feme.
Sendo assim, deve ser informado objetivamente no edltat a
possibilidade de se oferfar taxa negofiVa conforme
entendimento do TCU e TCM/BA.
VI - DO PEDIDO
For fodo o exposto, requer se digne o i. pregoeiro a JULGAR
PROCEDENTE A PRESENTE IMPUGNACAO a proceder as segulntes
alteragdes:
/. A alteragao do item 18.2.5 (a), do editai de modo que o
atestado exigido, tenha apenas o condao de comprovar a
experiencia de dois anos de atendlmento do objefo licitado, ou
seja, GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTfVEIS,
apenast independente de regisfro no Conselho Regional de
Administragao - CRA-BA;
ii. Incluir no edifal a possibilidade de se ofertar taxa negatlva,
conforme a vasta jurisprudencia do TCU, TCM/BA e demals
Tribunals de Contas Estaduals:
Hi. Republicar os fermos do edltal reabrindo-se os prazos legals,
conforme determina a lei.
Na improvavel hipofese de Indeferimento da impugnagdo
apresentada, requer-se desde ja capias dos autos do processo
licitatorio, para salvaguarda dos direitos da Impugnante, sem
prejufzo das agoes judicials cabfveis (Mandado de Seguranga),
bem como para comunlcagao aos orgaos de fiscalizagao
exfernos (Ministerio Publico e Tribunal de Contas).

For fim, requer que a impugnagao seja julgada procedente,
suspendendo a licitagdo, para readequar os termos editalicios.
E o relatorio.
Passamos a decidlr.
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Preliminarmente, o procedimento formal significa que todos os atos
atinentes d licitaqao devem estao vinculados as prescrigoes legais que
regem todas as fases.
Nao so a lei, mas o regulamento, as instrugoes complementares e o edital
pautam o procedimento da licitagao, vinculando a Administragao e os
licitantes ate a homologagdo do julgamento.
NO MERITO
Ainda que a os pressupostos fossem atendidos, no merito, asslste
parcialmente razao d impugnante, sendo vejamos:
Insta dizer, que a determinagdo para a realizagdo de licitagao publlca
tern hoje sede constitucional, mais precisamente no art.37, XXI da nossa
Carta Magna, onde ela e exigida para a contratagdo de obras, servigos,
compras e alienagoes, devendo-se assegurar igualdade de condigoes
entre os participantes.
O mestre Hely Lopes Meireles em sua obra Licitagao e Contrato
Administrativo, Ed. 2009, dispoe: "Toda licitagao esta sujelta a
determlnados principles irrelegavels no seu procedimento, sob pena de
se descaracterizar o institute e Invalldar seu resultado seletivo. Esses
prlncipios resumem-se, para n6s nas seguintes prescrlgdes:
procedimento formal, publicidade de seus atos, igualdade entre os
licitantes, sigilo na apresentagao das propostas, vinculagao ao edital ou
ao convite, julgamento objetivo, adjudicagao compulsoria ao
vencedor.”
O Procedimento formal significa que a licitagao esta vinculada ds
prescrigoes legais que a regem em todos os seus atos e fases. Ndo s6 a
lei, mas o regulamento, as instrugoes complementares e o edital pautam
o procedimento da licitagao, vinculando a Administragao e os licitantes
ate a homologagao do julgamento.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a licitagao e um processo seletivo
publico destinado a escolher a proposta mais vantajosa para a
Administragao Publica, na qual deve ser assegurada a igualdade de
condigoes a todos os concorrentes, sob pena de restar malferido o
principio da isonomia, posto no artigo 1°, da Constituigao.
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Nesse sentido, destaca-se o artigo 3°, da Lei 8.666/93:
Art. 3°. A licitagao destlna-se a garanttr a observancla do
princfpio constitucional da Isonomia, a selegdo da proposta
mais vantajosa para a admtnlsfragao e a promogao do
desenvolvimento nacional sustentavet e sera processada e
julgada em estrita conformldade com os princfpios basicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probldade administrativa, da vinculagao ao
instrumento convocatorio, do Julgamento objefivo e dos que
Ihes sao correlatos.
Cumpre asseverar que muito embora esteja o licitante fundamentando
o seu pedido com base na intenpao de nao buscar a exclusao da
referida exigencia mas sim sua alteragao, de modo que o atestado
exigido, tenha apenas o conddo de comprovar a experiencia de dois
anos de atendimento do objeto lidtado, ou seja, GERENCIAMENTO DO
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, apenas, independente de registro no
Conselho Regional de Administrapao - CRA-BA, ndo trouxe, juntamenle
com sua impugnapdo, provas de violapdo ao art. 30 da Lei n° 8.66/93, ou
justificativa legal que ofenda a seguranpa juridica do contrato.
Ademais, cabe registar que sobre a Inclusdo no edital da possibilidade
de se ofertar taxa negativa, ndo comprovou o impugnante que neste
caso a possibilidade da concessdo fomenta a competitividade e
consequentemente a busca pela proposta mais vantajosa, como
preceitua o Art. 3°, da Lei 8.666/1993.
Frise-se que o Edital ndo pode ser formatado para atender determinados
interessados, sem levar em conta as necessidades da Administrapdo e a
conjuntura do mercado.
O objeto do presente Pregdo visa a atender necessidades da
administrapdo municipal com contratapdo de empresa especializada
para fornecimento de tiquetes combustfveis, para manutenpdo da frota
municipal e outros vefculos cujo abastecimento reze em contrato, e nesta
esteira, o edital cumpre com os requisites legais.
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Tais exigencias devem ser, interpretadas e sopesadas conjuntamente
com outros importantes prindpios, tais como a razoabilidade,
proporcionalidade e eficiencia nas contratagoes.
Em que pesem a alegapao da necessidade da adequapao ds
exigencias de Habilitagdo - Qualificapdo Tecnica, nos deparamos com
a Lei n° 8.666/93 que nao estabelece limites para exigencias quanto d
capacitapdo tecnico-operacional de empresas licitantes, devendo tais
limites, portanto, ser estabelecidos em cada caso, levando-se em conta
a pertinencia e compatibilidade a que se refere a lei.
Notadamente na Decisao n° 767/98, a Corte de Contas Federal
consignou que a lei de licitapoes retira a limitapdo especifica relative d
exigibilidade de atestados destinados a comprova-la, deixando que a
decisao quanto a essa questdo fique a criterio da autoridade licitante,
que deve decidir quanto ao que for pertinente, diante de cada caso
concrete, nos termos do art. 30, II.
Novamente invocando a Corte Superior de Justipa, citamos o segulnte
julgado que corrobora o alegado:
"Administrative.
Procedtmento
Ucitatorio.
Atestado
Tecnico.
Comprova^do.
Autoria.
Empresa.
Legalidade. Quando, em procedimenfo Ucitatorio, exlgese comprovaqao, em name da empresa, nao esta sendo
violado o art. 30, §1°, da Lei n° 8.66/93. E de vital
importancia, no trato da coisa publica, a permanente
perseguigao ao blndmio qualidade e eficiencia,
objetivando nao so a garantir a seguranga jundica do
contrafo, mas tamb6m a consideragao de certos fatores
que integram a finalldade das licitagdes, maxime em se
tratando daquelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho que Imponha ao administrador a
elaboragao de disposltlvos, sempre em atengao a pedra
de toque do ato administrative -a lei - mas com
dispositivos que busquem resguardar a Administragao de
avenfureiros ou de licitantes de competencia estrutural,
administrativa e organlzadonal duvidosa. Recurso provide
(Resp. n°44.750-SP, rel. Ministro Francisco Faicao, 1° L,
unanime, DJ de 25.9.00)" (sem grifo no original).
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Assim sendo, nao se pode, por amor d competigao, deixar de prever
requisites que sejam pertinentes e relevantes ao atendimento do objeto
perseguido, d luz do interesse publico, porque nao e essa a ratio legls.
Cabendo assim, ao administrador publico, ao definir os criterios de
escolha do objeto, verificar de que forma o interesse publico melhor sera
atendido e como os servigos poderdo ser prestados com vistas d
obtengdo de melhores resultados.
CONCLUSAO
Alude a este contexto, tambem, o principio da razoabilidade que
recomenda, em linhas gerais, uma certa ponderagdo dos valores
juridicos tutelados pela norma aplicdvel d situagdo de fato. Como diz
Margal Justen Filho, o principio da proporcionalidade, prestigia a
"instrumentalidade das normas jundicas em relagdo aos fins a que se
orientam" e "exclui interpretagoes que tornem inutil a finalidade buscada
pela norma”. (JUSTEN FILHO, Margal. Comentarlos a Lei de Licitagdes e
Contratos Administrativos, 9° Ed., Sao Paulo: Dlaletlca, 2002, p. 66-67).
Alude a este contexto, ainda que adentrando ao merito em sintese, em
conhecer da Impugnagdo, e considerd-la improcedente.
Rio Real, 27 de abril de 2022.
S.M.J.
E o parecer.

Raul Francis Oliveira da Silva
Procurador Municipal
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