INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - MS

PREVIM

PARECER DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO SOBRE RECURSO EM
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020

EMENTA:

RECURSO

-

PROCESSO

LICITATÓRIO - VÍCIOS NO EDITAL -

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
ASSESSORIA

E

CONSULTORIA

CONTÁBIL - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ATESTADO DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
POR CINCO ANOS - RESTRIÇÃO DA
COMPETITIVIDADE - ARTIGO 30 §5" DA

LEI N. 8.666/93. EXERCÍCIO DO PODER
DA
AUTOTUTELA. ANULAÇÃO
DA
LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I - DO OBJETO

Trata-se de processo licitatório na modalidade Pregão Presencial N.
002/2020, tipo Menor Preço Global, oriundo do Termo de Referência que
tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação
de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria
contábil aplicada ao setor público.

II - DA ABERTURA DA SESSÃO
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Em sessão designada do dia 17 de março de 2020, reuniram-se, os
membros da Comissão de Licitação do Instituto de Previdência dos

Servidores do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul

para apuração da Licitação do Edital por pregão presencial n. 002/2020,
Processo administrativo n. 003/2020, a fim de proceder ao julgamento
dos documentos de habilitação apresentados pelos licitantes, que tem por
objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços
técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil aplicada ao
setor público, visando acompanhamento e orientação nas áreas

financeiras, orçamentária, contábil, patrimonial e administrativa aos
servidores e responsáveis pela administração pública da entidade.

Uma

vez

verificados

os

documentos

de

credenciamento

apresentados pelos participantes, a Comissão, por unanimidade de seus
membros, deliberou:

CREDENCIADOS, por terem cumprido com todas as exigências
dispostas no Edital, às empresas:

a) J.M.M SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n. 29.247.017/0001-20, com endereço na Rua Bernardino
de Campos, n. 1.146, sala 6, bairro Vila Santa Maria,
Araçatuba-SP;

b) AGAESSE ASSESSORIA

E PLANEJAMENTO

LTDA,

sociedade empresaria limitada, inscrita no CNPJ sob n,
04.117.097/0001-78, com endereço na Rua da Paz, n.

476, bairro Jardim dos Estados, Campo Grande -MS.

A pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.
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Passou-se para análise e julgamento das propostas apresentadas
pelas licitantes credenciadas, considerando estritamente os termos do

Edital, a pregoeira determinou então a abertura dos envelopes de
proposta dos licitantes, analisou a compatibilidade do objeto, prazos e
condições de fornecimento ou de execução com aqueles definidos no

edital rubricando-as e, solicitou que pelos membros da CPL e os licitantes
presentes também o fizessem.

Ato contínuo foi constatado que as empresas acima qualificadas,
atenderam a todas as exigências do presente Edital, a pregoeira convidou
individualmente os licitantes a formularem lances, a partir da proposta
de maior preço, ou seja, em ordem decrescente de valor.

Encerrada a etapa de lances, as ofertas forma classificadas em

ordem crescente do valor global apresentado:

l^^lugar: AGAESSE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

LTDA, sociedade empresaria limitada, inscrita no CNPJ
sob n, 04.117.097/0001-78, com endereço na Rua da Paz,

n. 476, bairro Jardim dos Estados, Campo Grande-MS,

pelo valor global de R$ 13.200,00(Treze mil e duzentos
reais);

2°

lugar:

J.M.M

SCARAMELLI

ASSESSORIA

E

TREINAMENTOS, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n. 29.247.017/0001-20, com
endereço na Rua Bernardino de Campos, n. 1.146, sala 6,

bairro Vila Santa Maria, Araçatuba-SP, pelo valor global

de R$ 13.800,00 (Treze mil e oitocentos reais).
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Dessa forma, a proposta apresentada pela licitante AGAESSE
ASSESSORIA

E

PLANEJAMENTO

LTDA,

no

CNPJ

sob

n,

04.117.097/0001-78, foi considerada VENCEDORA na fase de lances.

Com isso, passou-se a fase de habilitação a partir da análise do

envelope de documentação do licitante com a melhor proposta. Os
documentos foram analisados pela equipe de apoio, momento em que foi
questionado

pelo

licitante

J.M.M

SCARAMELLI

ASSESSORIA

E

TREINAMENTOS, o cumprimento da exigência contida no item 10.6,
alínea "b" do edital pela empresa vencedora.

Haja vista as discussões e complexidade quanto à regularidade e

ou legalidade daquela exigência, a comissão de licitação suspendeu por
15 (quinze) minutos a sessão para deliberação.

Reaberta a sessão, a Comissão Permanente de Licitação, informou

à constatação, pela assessoria jurídica, de erro na exigência constante na
alínea b do edital, que conílita com o disposto no artigo 30, § 5°, da Lei
n. 8.666/93 e precedentes jurisprudenciais.

Contudo, a Comissão Permanente de Licitação decidiu pelo
prosseguimento do certame HABILITANDO, a empresa AGAESSE
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA,como VENCEDOR do certame.

III - DO RECURSO

A

empresa

J.M.M

SCARAMELLI

ASSESSORIA

E

TREINAMENTOS,CNPJ sob o n. 29.247.017/0001-20,interpôs recurso
administrativo na forma oral durante a sessão, que foi reduzido a termo

na ata da sessão pública.
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Em sede recursal, a empresa alega a anulação do certame, nos
termos do artigo 49 da Lei 8.666/93, com fundamento na constatação de

falha no edital da licitação como consignado em ata.

IV - DAS CONTRARRAZÕES DA EMPRESA AGAESSE ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO LTDA

Na data de 18/03/2020, a empresa AGAESSE ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO LTDA apresentou contrarrazões alegando em síntese:

Em sede preliminar, argui a ausência de causa de pedir pugnando
a rejeição do recurso administrativo.

No mérito, aduz o Recorrido sobre o excesso de formalismo do

processo licitatório, mencionando que a jurisprudência do STJ preconiza
que a vinculação da Comissão de Licitação ao Edital não seria absoluta,

nessa esteira, afirma que poderia a Comissão de Licitação decidir de

forma diversa do disposto no edital quando este último extrapolasse dos
ditames legais.

Nessa linha cita os ensinamentos doutrinários de Marçal Justen

Filho, a publicação da Consultoria Zênite, e ao final requereu:

O

acolhimento

da

preliminar arguida e

no

mérito

pela

improcedência do recurso a fim de que seja mantida a habilitação da

recorrida, homologando o resultado da licitação e adjudicando o objeto à
empresa vencedora, que ora contrarrazão.

V - DO DIREITO
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Inicialmente cumpre salientar que a Comissão Permanente de
Licitação iniciou o procedimento licitatório obedecendo aos ditames da
Lei n. 8.666/93.

Importante observar anda que, as empresas licitantes tiveram

oportunidade de impugnarem as disposições do conforme o que consta
na Lei 8666/93 e suas alterações posteriores e, não o fizeram.

Sobre o Edital, tem-se que, falhas, omissões ou lacunas detectadas
devem ser tratadas como irregularidades, devendo a Administração sanála de ofício ou por provocação de terceiros, haja vista ser uma das funções
da Administração Pública resguardar o interesse público e o erário
público.
In casu, consoante relatado, foi constatada irregularidade no edital
regente do procedimento licitatório, não sendo possível mantê-lo com o
simples saneamento, como ponderado em primeiro momento, haja vista
o vício constante no item 10.6, alínea "b" do edital de licitação:

10.6 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
consistirá na apresentação dos seguintes documentos:
(...)

b) Comprovação de aptidão para desempenho de
atividades pertinentes e compatíveis em características,
quantidades e prazos com objeto desta licitação, por meio da
apresentação de atestado (S) fornecido por pessoa jurídica de
direito público, comprovando que a licitante ou membro de seu
quadro societário já executou (aram) serviços similares ao objeto
licitado, em regime de contratação, cargo ou função pública,
pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, devendo comprovar
tal exigência em um único atestado ou certidão, (grifei).
Conforme-se observa na ata do processo licitatório, o vício foi

constatado pela assessoria jurídica e, apesar das medidas tomadas pela
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comissão de licitação naquele momento,é certo que a exigência constante
no item 10.6, alínea "b" do edital licitatório está em conflito com o

disposto no artigo 30,§ 5°, da Lei n. 8.666/93, ante a expressa vedação
legal daquela condição, in verbis:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitarse-á a: (...)

§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou
de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em
locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta
Lei, que inibam a participação na licitação" (grifei)

Dessa forma, considerando que o ato administrativo quando
realizado em discordância com o preceito legal é viciado e defeituoso,
deverá a autoridade pública anulá-lo, pois dele não se originam direitos.

Isso

porque, a Administração

Pública

não

pode

se

desvencilhar dos princípios que regem a sua atuação, principalmente no
campo das contratações públicas onde se deve buscar o interesse

coletivo, obedecendo aos princípios previstos no artigo 37 da Constituição
Federal e no artigo 3° da Lei n. 8.666/93.

V.A - DA AUTONOMIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANULAR OU
REVOGAR SEUS PRÓPRIOS ATOS.

O Supremo Tribunal Federal há muito tempo, pacificou por meio
de súmulas, o entendimento de que a Administração pública tem o poder
de rever os seus próprios atos quando os mesmos se revestem de
nulidades ou quando se tornam inconvenientes e desinteressantes para
o interesse público, vejamos:

Súmula 346 - "A administração pode declarar a
nulidade de seus próprios atos".
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Súmula 473 - "A administração pode anular seus

próprios atos, quando eivados de vícios que os tomam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los,
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a

apreciação judicial", (grifei).

Nesse sentido, a vista do princípio da autotutela administrativa,
leciona Odete Medauar: "a Administração deve zelar pela legalidade de
seus atos e condutas e pela adequação dos mesmos ao interesse público.
Se a Administração verificar que atos e medidas contêm ilegalidades,

poderá anulá-los por si própria; se concluir no sentido da inoportunidade e
inconveniência, poderá revogá-los''(Medauar, 2008, p. 130).

Portanto, a autotutela é a emanação do princípio da legalidade e,

como tal, impõe à Administração Pública o dever, e não a mera
prerrogativa, de zelar pela regularidade de sua atuação.

Com efeito, diante da constatação de vício no edital do processo

licitatório mencionado alhures pela própria administração, deve-se
recorrer à norma contida no art. 49 da Lei n° 8.666/93 que preconiza:
Art.49. A autoridade competente para a aprovação do
procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de

terceiros,

mediante

parecer

escrito

e

devidamente

fundamentado.(Grifei).
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Assim, levando-se em consideração a constatação de vício no

edital que impõe restrição à competitividade do certame, alternativa não
resta à administração senão a de determinar a anulação de todo o

procedimento licitatório maculado em sua origem.

VI - DA DECISÃO

Em todo o procedimento licitatório, devem ser respeitados, os
princípios intrínsecos na Lei de Licitação 8.666/93, bem como os

princípios extrínsecos, constantes na Constituição Federal.

Sendo assim, para que não haja prejuízos à Aplicação do Princípio
da Vinculação ao Instrumento Convocatório e nem gere tratamento

desigual entre as licitantes esta COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO, manifesta-se no sentido de que Administração Pública
licitante como os interessados na licitação se submetem à rigorosa

observância dos termos e condições do edital, o qual deve ser anulado
quando eivado de vício que macula o procedimento licitatório.

Diante de todo o exposto, e visando a garantir que os Princípios
da Isonomia e da Vinculação ao Instrumento Convocatório não sejam

violados, decidi pela a ANULAÇÃO do Pregão Presencial n. 002/2020,
nos termos do artigo 49 da Lei n. 8.666/93 e, assim julga PROCEDENTE
DO

RECURSO

interposto

pela

empresa

J.M.M

SCARAMELLI

ASSESSORIA E TREINAMENTOS, CNPJ sob o n. 29.247.017/0001-20.
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Publique-se,

Paranaíba-MS, 26 de março de 2020.

VANILA G^CIA BELO
Presidente da CPL

í^fe/l-lb;

ROGERip^U|^ DE PAULO
Membro

J

UISLEY^RAUírO
Membro
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Segunda-feíra, 30 de março de 2020

♦r

órgão de divulgação oficiai dos municípios

PREVIM - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba-MS

EXTRATO DE ANULAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N«> 002/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 003/2020
O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba - PR^IM, através de sua Comissão Permanente
de Licitação, torna pública para conhecimento dos interessados, a ANULAÇÃO da iicitação divulgada através do Pregão
Presenciai n° 002/2020, Processo Administrativo no 003/2020, tendo por objeto: "a contratação de empresa especiali
zada para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consuitoria contábil aplicada ao setor público.
acompanhamento e orientação nas áreas financeira, orçamentária, contábil, oatrimoníal e administrativa aos servidores
e responsáveis oeia administração pública da entidade, de forma a atender as normas leoais oue reaem a matéria, in

cluindo a Constituição Federai. Lei Complementar Federal 101-LRF. Lei Federai 4.320/64. MCASP - Manual de Contabili
dade Aplicada ao Setor Público e atualizaçSes. Normas do Conselho Federal de Contabilidade. Portarias Interministerials
e Portarias comolementares aue dísoSem sobre Rnancas Públicas e normas oerais de consolidação das Contas Públicas

no âmbito da União. Estados e Municípios, indispensáveis ao bom desempenho das atividades de execução e de gestão
de recursos públicos*.
O presente processo será ANULADO, visando garantir que os Princípios da Isonomia e da Vinculação ao Instrumento
Convocatório não sejam violados, conforme Parecer da Comissão Permanente de Licitação, em sede de recurso sobre a
iicitação. Assim, este parecer estará disponível no site: www.previm.ms.oov.br.
Paranaíba, 26 de março de 2020.
Vanila Garcia Beío

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Matéria enviada por Vanila Garcia Belo
Departamento de Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 51/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N» 21/2020

O MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - MS, por intermédio do(a) PREGOEIRO(A), o(a) senhor(a) MANOEL JOSÉ NUNES
JÚNIOR, designado pela DECRETO N" 567/2020, DE 8 DE JANEIRO DE 2020, torna público que no dia 14 DE

ABRIL DE 2020, ÀS 8:00 (OUO^ HORAS, na PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA, situada na AVENIDA

JUCA PINHÉ, N° 333, JD. ST> MONICA, PARANAÍBA-MS, realizará processo iicitatórío na modalidade PREGÃO, do
tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", que será regido pela Lei Federai n° 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na
Lei Federai n» 8.666/93.

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para a aquisição parcelada de oxigênio medicinal com for
necimento de cilindros em regime de comodato, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Paranaíba-MS.
O EDITAL e seus ANEXOS encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.
Paranaíba-MS, 27 de março de 2020.
MANOEL JOSÉ NUNES JÚNIOR
PREGOEIRO(A)

Matéria enviada por Raímunda Fernandes da Silva
Secretaria Municipal de Administração

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO PORTARIA N.o 140, DE 11 DE MARÇO DE 2020.
RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuí
veis que lhe são conferidas pelo artigo 37 da Lei Complementar n.o 047, de 09 de maio de 2011.
K E S O L V E:

Artigo 1".
EXONERAR, a pedido, a servidora PATRÍCIA TOLENTINO DOS SANTOS, ocupante do cargo efetivo
Agente Comunitário de Saúde, Ref. 03, lotada junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Artigo 2". Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30 de abril de 2020.
Paço Municipal ''Prefeito Edu Queiroz Neves", aos 11 dias do mês de março de 2020.
RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal
PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.
Matéria enviada por Enio Mitihiro Kimura
Secretaria Municipal de Administração
PORTARIA N.o 167, DE 26 DE MARÇO DE 2020.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
RESOLVE:

Artigo 10. Conceder 15 (quinze) dias de FÉRIAS REGULAMENTARES, conforme artigo 87 e artigo 88 § lo, da Lei Comwww.<liariooflda(ms.com.br/assomasul
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