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Belo Horizonte, 24 de novembro de 2020. 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO 

 

LICITAÇÃO: SMOBI 017-2020 – RDC 

PROCESSO: N.º 01-037.955/18-50 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA OTIMIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE 

DRENAGEM DA BACIA DO RIBEIRÃO ISIDORO. 

 

RECORRENTE: CONSÓRCIO ENCOP-BECK DE SOUZA, FORMADO PELAS 

EMPRESAS ENCOP ENGENHARIA LTDA. E BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA 

 

RECORRIDA: HIDROSTUDIO ENGENHARIA S.S. 

 

I – PRELIMINARMENTE 

 

 A recorrente interpôs o recurso tempestivamente e na forma estabelecida no edital, via 

sistema Comprasnet, sendo este conhecido por esta Comissão. A recorrida não apresentou 

contrarrazões. 

 

I-1 -  SÍNTESE DOS FATOS 

 

 A recorrente argumenta em síntese que a empresa Hidrostudio Engenharia S/S 

apresentou o Balanço Patrimonial sem as informações do passivo, tendo apresentado as 

informações de forma incompleta e, portanto, deveria ter sido inabilitada. 

 Afirma que a realização de diligência pela Comissão para complementação das 

informações na documentação de habilitação viola o art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93, que veda 

a inclusão de documento posterior que deveria constar originalmente na proposta. 

 Sustenta que o referido procedimento fere os princípios da isonomia, da vinculação ao 

instrumento convocatório e da segurança jurídica, haja vista que foi privilegiada a conduta 

omissiva da licitante Hidrostudio Engenharia S/S, que não apresentou o Balanço Patrimonial 
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com as informações de seu passivo, em detrimento dos demais participantes da disputa que 

cumpriram os requisitos elencados no Edital. 

 Pondera que não se trata de mera diligência, uma vez que não se tratou apenas de 

confirmar a validade da documentação, mas sim de solicitar a juntada de parte das 

demonstrações contábeis (PASSIVO) que não havia sido apresentada, sendo referido 

documento de suma relevância para apurar o Índice de Liquidez Corrente – ILC da licitante, 

para ver se a mesma teria condições financeiras de executar o contrato. 

 Por fim requereu que seja julgado procedente o presente recurso para reformar a 

decisão da Comissão de Licitação e inabilitar a licitante Hidrostudio por não ter apresentado a 

documentação de habilitação completa no prazo estipulado em edital. 

 Inicialmente cumpre esclarecer que a recorrida Hidrostudio apresentou o balanço 

patrimonial relativo ao exercício de 2019, porém ao escanear o documento e anexar no 

Sistema Comprasnet, o documento ficou cortado, omitindo as informações acerca do passivo 

da licitante. A Comissão de Licitação realizou diligência para apresentação do documento de 

forma completa, de forma a conseguir visualizar todos as informações necessárias para 

cálculo dos índices financeiros exigidos para fins de qualificação econômica financeira das 

licitantes. 

 A recorrida tempestivamente reapresentou o documento de forma completa, 

verificando-se que atendeu a todas as exigências de qualificação econômica-financeira 

estabelecidas no edital. 

 A possibilidade de realização de diligências acerca da documentação apresentada no 

processo licitatório possui previsão legal no §3º do art. 43 da lei 8.666/93 e no âmbito das 

licitações realizadas sob a égide do regime diferenciado de contratações, no Decreto 

7.581/2011, em seu art. 7º, §1º e §2º. 

 Além disso, expressamente o edital prevê em seu item 14.8, que “é facultado a 

Comissão Permanente de Licitações, em qualquer fase da licitação, desde que não seja 

alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer 

informações, corrigir impropriedades na documentação ou complementar a instrução do 

processo.” 

 Apesar de ambas as legislações tratarem do assunto, verifica-se que o fizeram de 

maneira diversa. O §3º do art. 43 da lei 8.666/93, faculta a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.  No entanto, 
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tal restrição não constou da lei 12.462/2011, nem de seu regulamento, decreto 7.581/2011, 

que dispõe: 

Art.7º - São competências da comissão de licitação: 

(...) 

§ 1º É facultado à comissão de licitação, em qualquer fase da licitação, 

promover as diligências que entender necessárias. 

§ 2º É facultado à comissão de licitação, em qualquer fase da licitação, desde 

que não seja alterada a substância da proposta, adotar medidas de 

saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na 

documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo. 

 

 Verifica-se que o limite para a realização de diligências no RDC não seria mais a 

juntada de documento novo e sim a caracterização de ocorrência de vício insanável, apto a 

ensejar a desclassificação da licitante, na forma prevista no art. 24 da lei 12.462/11: 

 

Art. 24. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

I - contenham vícios insanáveis; 

II - não obedeçam às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento 

convocatório; 

III - apresentem preços manifestamente inexequíveis ou permaneçam acima do 

orçamento estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no 

art. 6º desta Lei; 

IV - não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

administração pública; ou 

V - apresentem desconformidade com quaisquer outras exigências do 

instrumento convocatório, desde que insanáveis. 

  

 A apresentação do balanço escaneado de forma indevida e anexado ao Comprasnet 

de maneira incompleta não pode ser considerado como vício insanável, uma vez que trata-se  

de incorreção facilmente saneada com a juntada do documento de forma completa. Verifica-se 
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que a licitante não deixou de apresentar a documentação exigida, apenas apresentou-a de 

forma incompleta, sendo admissível o saneamento da omissão. 

 Por estas razões, a Comissão de Licitação privilegiando a adoção do formalismo 

moderado e tendo em vista a finalidade da licitação, qual seja, a obtenção da proposta mais 

vantajosa para a Administração, realizou diligência para o saneamento de vício por entender 

ser este sanável, dado que não altera a substância da proposta apresentada. 

 A realização de diligências e aplicação do formalismo moderado nas licitações 

possuem amplo respaldo da jurisprudência e dos Tribunais de Contas que defendem que: 

 

“O intuito basilar dos regramentos que orientam as aquisições pela 

Administração Pública é a contratação da proposta que lhe seja mais 

vantajosa, obedecidos os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 

são correlatos. 2. No curso de procedimentos licitatórios, a Administração 

Pública 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 direitos dos administrados, 

promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, 

respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos 

administrados. (Acórdão 357/2015 - Plenário) 

 

É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de informação 

de pouca relevância sem que tenha sido feita a diligência facultada pelo § 3º 

do art. 43 da Lei nº 8.666/1993” (Acórdão TCU nº 3.615/2013-Plenário) 

 

Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou 

absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo 

as simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, 

desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos 

concorrentes, serem sanadas mediante diligências.” (TCU – Acórdão 

2302/2012-Plenário) 
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 Pelo exposto, a posição adotada pela Comissão de Licitação ao habilitar a recorrida 

após o saneamento de vício por meio de realização de diligência, possui respaldo legal e 

jurisprudencial, privilegiando a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração e 

assim preservando o interesse público. 

 

II – DECISÃO 

 

 Considerando os fatos e fundamentos acima esposados, esta Comissão JULGA 

IMPROCEDENTE o recurso interposto pelo CONSÓRCIO ENCOP-BECK DE SOUZA, 

formado pelas empresas ENCOP ENGENHARIA LTDA. e BECK DE SOUZA 

ENGENHARIA LTDA mantendo a decisão de habilitação da licitante HIDROSTUDIO 

ENGENHARIA S.S. 

 Em obediência ao disposto no art. 45, § 6º, da Lei nº 12.462/11, esta Comissão 

encaminha esta decisão, bem como as razões recursais para decisão final da autoridade 

competente. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – PORTARIA CONJUNTA SMOBI/SUDECAP  

Nº.80/2020 

 

Kely Cristina Santos Venier   

 

Germano Gonçalves dos Santos Filho                                    Renato de Abreu Fortes                 

 

Moacir José da Silva Carvalho                                       Lucas Barbosa da Cunha 
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LICITAÇÃO SMOBI Nº 017/2020 –RDC

DESPACHO

Processo n.º 01-037.955/18-50 
Objeto: Contratação de serviços de consultoria para a elaboração de estudos para otimização 
dos Sistemas de Drenagem da Bacia do Ribeirão Isidoro.

Acolho a manifestação da Comissão Permanente de Licitações constante dos autos do 
processo em referência e JULGO IMPROCEDENTE o recurso interposto pelo 
CONSÓRCIO ENCOP-BECK DE SOUZA FORMADO PELAS EMPRESAS ENCOP 
ENGENHARIA LTDA. E BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., mantendo-se inalteradas 
decisões de classificação e habilitação da licitante HIDROSTUDIO ENGENHARIA S.S.

                          Belo Horizonte, 30 de novembro de 2020.

Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  

Patrícia de Figueiredo e Paula – BM 47.948-2
                                                                                              Assessoria – SMOBI 


