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ABERTURA DOS ENVELOPES 1-PROPOSTA TÉCNICA 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitação da SUCOP, sito Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, Salvador/BA, 

reuniram-se, às 10:00hs, em sessão pública por videoconferência, os membros da Comissão Permanente de 
Licitação, nomeada através da Portaria n2 39/2021, abaixo assinados, para abertura do envelope 03, que 

seria, provavelmente, a documentação da Proposta Técnica, da licitante RC ENGENHARIA, referente a 

licitação na modalidade de Tomada de Preços n2 007/2021, tipo técnica e preço, cujo objeto consiste na 

contratação de consultoria especializada na área de recuperação estrutural e/ou de requalificações de 

viadutos e pontes, visando cadastrar, inspecionar, diagnosticar, indicar soluções técnicas adequadas com os 

respectivos custos para a execução das obras no Viaduto da Avenida Lafayete Coutinho (Contorno), 

localizado do bairro do Comércio, na cidade do Salvador, incluindo elaboração do manual de manutenção, de 

acordo com o Edital e seus Anexos. Inicialmente registramos que na sessão pública, realizada por 

videoconferência no dia 17 do corrente mês e ano, restou consignado em ata o seguinte: "entregaram os 
envelopes 01, 02 e 03, as seguintes licitantes: MB ENGENHARIA E PROJETOS-CNPJ n°30.996.574/0001-22 
e RC ENGENHARIA LTDA-ME-CNPJ n°26.552.631/0001-07. Ato contínuo, a Comissão procedeu com a 
abertura, apenas, dos Envelopes n° 01-Propostas Técnicas. Toda a documentação foi rubricada pela 
Comissão e será disponibilizada para os licitantes através do Portal da SUCOP. Registramos que a licitante 
RC ENGENHARIA se equivocou e colocou os documentos de habilitação dentro do envelope 01-Proposta 
Técnica. Ao se constatar os documentos de habilitação no envelope da proposta técnica, essa Comissão não 
poderia abrir o envelope 3-habilitação para inseri-los e depois lacrá-lo. Entendemos que deve ser juntado ao 
processo os documentos de habilitação que estavam, equivocadamente, inseridos no envelope 1-Proposta 
Técnica, pois uma vez juntado aos autos, os documentos de habilitação passam a ser públicos e, portanto, 
deverão ser levados em consideração quando do julgamento da fase de habilitação. Ainda, entendemos que o 
caso descrito se enquadra como vicio formal, passível, portanto, de saneamento, vez que foram entregues, 
pela licitante, os envelopes 1, 2 e 3. Ou seja, desde que não cause prejuízo à administração pública, uma 
empresa não pode ser excluída do processo de licitação por conta de questões irrelevantes, como omissões ou 
irregularidades formais na documentação ou nas propostas. Com  base na doutrina de Hely Lopes Meirelles, o 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou sentença que reconduziu uma empresa à licitação do 
serviço de água e esgoto de Caxias do Sul. A companhia foi excluída pela autarquia porque não colocou os 
documentos no envelope correto. No mérito, trata-se de falta de cunho formal e de alcance inteiramente 
secundário, desarrazoada a gravidade a ela conferida. Nesse enfoque, insta levantar as ponderações da 
doutrina de Marçal Justen Filho: "Não é incomum constar em edital que o descumprimento de qualquer 
exigência formal acarretará a nulidade da proposta. A aplicação desta regra tende ser temperada pelo 
Princifflo da Razoabilidade. É necessário ponderar os interesses existentes e evitar resultados que, a pretexto 
de tutelar o interesse público de cumprir o edital, produza-se a eliminação da proposta vantajosa para os 
cofres públicos. Quando o defeito é irrelevante, tem de interpretar-se a regra do edital com atenuação". 
(Comentário a Lei de Licitação e Contratos Administrativos, pg. 447). (grifamos). No mesmo passo, o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma o entendimento do renomado jurista: "O precedente tem grande 
utilidade por balizar a atividade de julgamento das propostas pelo Princípio da Proporcionalidade. Não basta 
comprovar a existência do feito. É imperioso verificar se a gravidade do vício é suficientemente séria, 
especificamente em face da dimensão do interesse público. Admite-se, afinal, a aplicação do princípio de que 
o rigor extremo na interpretação da Lei e do edital pode conduzir à extrema injustiça ou ao 
comprometimento da satisfação do interesse público". (MS n.5.418/DF). (grifamos). Nesse sentido, o 
formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o principio da eficiência e o da segurança jurídica, 
ostentando importante função no cumprimento dos objetivos descritos no art. 3° da lei de licitações: "busca 
da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável". Assim, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário: "No curso de procedimentos 
licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo principio 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". (grifamos). Destarte, 
a utilização desse principio não significa desmerecimento ao principio da vinculação ao instrumento 
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convocatório, previsto no art. 41 da lei 8.666/93, que dispõe sobre a impossibilidade de a Administração 
descumprir as normas e condições do edital Trata-se de solução a ser tomada pelo intérprete a partir de um 
conflito de princípios. -Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse 
público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a outros princípios". (Acórdão 119/2016-
Plenário). Desse modo a licitação é um procedimento onde se observa a formalidade necessária e suficiente 
para garantir a segurança tanto para o licitante quanto para a Administração, portanto a Comissão de 
Licitação decidiu por agendar nova Sessão Pública na data de 21/09/2021 às 10:00, através de "novo" link 
Clioue aqui para entrar na reunião, para abertura do envelope contendo a proposta Técnica da Licitante RC 
ENGENHARIA LTDA. O inteiro teor do processo licitatório, ou seja, toda documentação, se encontra a 
disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de 
expediente do órgão. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente 
registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos 
membros da Comissão de Licitação. Salvador, 17 de setembro de 2021." Na Sessão Pública do dia 17/09 as 
licitantes RC ENGENHARIA e MB ENGENHARIA entregaram os envelopes n2s 1-Técnica, 2-Preços e 3-
Habilitação e em seguida foram abertos os envelopes n2  1-Técnica das licitantes RC e MB. Diante do que 
constou na sessão anterior, é importante consignar que, por força do exercício da autotutela 
administrativa e, em observância aos princípios que regem as licitações públicas, em especial, a igualdade 
entre os licitantes, a decisão administrativa que permitiu a abertura do envelope 03 da empresa RC 
ENGENHARIA LTDA, que, supostamente, conteria a proposta técnica, merece ser anulada, pois deve ser 
seguida a sequência administrativa estipulada na Lei e no edital, isto é, deve-se imaginar que a abertura 
dos envelopes "1-Técnica", "2-Preços" e "3-Habilitação" são fases sequenciais do processo licitatório, num 
rito administrativo em que uma fase posterior não altere a anterior. O manual do TCU de licitações e 
contratos orienta que "não se pode admitir que uma fase ultrapasse outra" (pág. 324). No caso concreto, a 
licitante RC ENGENHARIA violou o subitem 9.3 do Edital, pois inverteu os documentos no interior do 
envelope 1, ou seja, juntou os documentos de habilitação, quando deveria conter os documentos da 
proposta técnica. Vale destacar que não houve qualquer prejuízo ao procedimento licitatório ou ao 
princípio da isonomia. Por essas razões, uma vez que tal documento materialmente encontrava-se em 
envelope diverso do que determina o edital da licitação, DECLARA-SE DESCLASSIFICADA a licitante RC 
ENGENHARIA LTDA, tendo em vista a violação ao subitem 9.3 do Edital de Tomada de Preços n2  007/2021, 
e na forma prescrita nos arts. 30, 38, 41, 43/45 e inciso 1, do art. 48, todos da Lei n2  8666/93 c/c Súmulas 
346 do STF e 633 do ST1 e com o quanto enunciam as normas do Decreto-lei n2  4657/42, alterado pela Lei 
n9  13.655/18. Fica SUSPENSA a presente sessão, na qual se fez representar, apenas, a Licitante MB 
ENGENHARIA. Registramos que o conteúdo dos envelopes abertos, envelopes 1 das licitantes RC e MB, ou 
seja toda a documentação, será disponibilizada para os licitantes para conhecimento, através do Portal da 
SUCOP  Tomada de Preços n9 007/2021. Os envelopes 2-Preços e 3-Habilitação permanecerão sob a guarda 
da Comissão de licitação devidamente lacrados até a próxima fase (abertura dos envelopes n2  2 e 3), em 
nova Sessão Pública por videoconferência, cujo acesso será feito por "novo" endereço eletrônico a ser 
disponibilizado no Portal da SUCOP). O inteiro teor do processo licitatório se encontra a disposição dos 
interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de expediente do órgão. 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos 
acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da 
Comissão de Licitação. Salvador, 21 de setembro de 2021. 
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