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RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE RECURSO 

 

AO: GERENTE REGIONAL EMPREENDIMENTOS 
 

ASSUNTO: RECURSO CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

RECORRENTE: PROFILL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 

 

REFERÊNCIA: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES 001/ADSU/SBPA/2011 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS 
PROGRAMAS AMBIENTAIS PREVISTOS NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA 
PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AEROPORTO INTERNACIONAL 
SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE/RS. 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor, 

Trata o presente do relatório de instrução do recurso administrativo interposto 
pela empresa PROFILL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, doravante PROFILL ou Recorrente, 
contra decisão da Comissão de Licitação de retomar a fase de disputa aberta, conforme 
determinado pela Carta Formal nº 8154/SRSU/(ADSU-4)/2011, de 02 de dezembro 2011. 
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1) RECURSO ADMINISTRATIVO PROFILL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 

Dos Pressupostos 

O edital estabelece, no item 9 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, 
IMPUGNAÇÕES E RECURSOS, os pressupostos de cabimento para estes atos, quando 
pretendidos pelos interessados. 

Neste sentido, e de especial relevância para o recurso em apreço, colamos abaixo 
o que dispõe o subitem 9.3, que trata dos recursos contra julgamentos da Comissão: 

9.3 Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento 
(declaração do vencedor), se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a partir da data de 
intimação ou da lavratura da ata de habilitação; 
 
9.3.1 a licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de 
julgamento da proposta ou da habilitação deverá manifestar imediatamente, 
após o término de cada sessão, a sua intenção de recorrer, mediante 
motivação com registro em ata pela COMISSÃO, sob pena de preclusão; 
(grifei) 

Pelo destacado, evidente que a motivação, em plena sessão pública, se constitui 
como pressuposto de cabimento da apresentação de recurso, sendo seguro que ocorre a 
preclusão do direito de fazê-lo contra aquele que não motiva suas razões. 

Assim, a análise das razões da Recorrente em sua peça impugnativa surpreendem 
a Comissão de Licitação, vez que não são as mesmas de sua motivação e vão de encontro 
àquela. Na sessão pública a empresa registrou que “após a empresa ARDEA ter declinado da 
apresentação de novos lances, não foi dada a PROFILL o direito de apresentar novo lance, sem 
que houvesse sido anunciado pela Coordenação de Licitação que a fase de lances estava 
encerrada, conforme prevê o item 7.3 do Edital de licitação. Neste sentido, a PROFILL reitera 
sentir-se prejudicada no seu direito de ofertar seu melhor lance de preços à Infraero”. 

Porém,  o entendimento exposado pela Recorrente nas suas razões é distinto, ou 
seja, de que a empresa ARDEA não poderia, após a etapa de disputa, ser convocada para 
apresentação de novo valor, vez que teria expressamente abdicado da prerrogativa. Quer 
dizer, a Recorrente inovou no seu recurso, trazendo razões distintas da motivação apresentada 
na sessão pública, ao desconforto do princípio da não-surpresa e da exigência editalícia da 
devida motivação. 

Ao rigor da lei, o fato poderia impedir a Comissão de conhecer a peça recursal, vez 
que ausente o pressuposto da motivação; entretanto, se permite apreciar o mérito, ainda que 
distinto, para demonstrar que não lhe assiste o direito, como se evidenciará adiante. 
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Com relação ao aspecto temporal, registramos que o recurso foi protocolado, nos 
termos dos subitens 9.3 e 9.5 do Edital, na data de 06.12.2011, às 16hs37min, dentro portanto 
do prazo determinado de cinco dias úteis para fazê-lo, cujo termo de início é o do fim da 
sessão pública, ocorrida em 01.12.2011. Pelo todo, a Comissão de Licitação decide pelo 
CONHECIMENTO da peça impugnativa. 

Das Razões 

De modo preliminar, a Recorrente relata brevemente sua participação na sessão 
pública deste certame e explica que, após desistência de propositura de novas ofertas pelos 
demais licitantes, sagrou-se arrematante com o valor global de R$ 757.000,00 (setecentos e 
cinqüenta e sete mil reais). 

O inconformismo surge do ato da Comissão que, após encerramento da disputa 
verbal, concedeu oportunidade de novo lance à empresa ARDEA, que havia declinado há 
instantes. Aproveitando-se da situação, a referida empresa ofereceu valor minimamente 
menor que o da Recorrente, tendo a Comissão, então, classificado esta proposta em primeiro 
lugar. 

Porquanto, a Recorrente sustenta que é necessária a manutenção dos valores 
ofertados por cada licitante na etapa de lances até que todas desistam de novas proposituras, 
definitivamente. 

Com relação à Carta Formal nº 8154 da Comissão, informando aos interessados a 
respeito da necessidade de retomada da fase de lances/disputa entre as empresas ARDEA e 
PROFILL e tornando sem efeito os demais atos praticados a partir dessa etapa, a Recorrente 
julga como nulo o teor deste documento por inexistir motivação do ato que determina a 
retomada de tal fase e não explicitar se trata de revogação ou anulação do ato.  

Em seguida, utiliza-se da Lei nº 9.784/99 como respaldo e discorre sobre os 
aspectos jurídicos cerceadores do ato administrativo, destacando, principalmente, que a 
motivação é requisito de validade do ato praticado e que deverão ser indicados os 
pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão. 

Ademais, também avulta os artigos 49 e 60, da Lei nº 8.666/93, e parágrafo 1º do 
artigo 60, do Decreto 7.581/11, que dispõe acerca de revogação ou anulação de julgamento, 
para exprimir a obrigatoriedade de constar fundamentação e motivação no ato que 
determinou a reabertura da fase de lances. 

Neste mesmo viés, a Recorrente transcreve jurisprudência do TCU para 
corroborar seu entendimento, que resumidamente, determinando à empresa pública que faça 
constar nos despachos de anulação ou revogação a devida motivação. 
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Assim, vale-se a Recorrente dos argumentos explanados para concluir que a 
Comissão deixou de motivar adequadamente e explicitar a espécie do ato que pretende levar à 
efeito através do ato administrativo pretendido na Carta Formal supracitada: “a ausência de 
fundamentação do ato administrativo que comunicou a reabertura da fase de lances entre a 
primeira colocada e a segunda já é, por si só, motivo suficiente para que seja reconhecida sua 
nulidade, devendo o certame seguir seu curso natural, com o julgamento da habilitação no dia 
inicialmente previsto”. 

Em segunda instância, alude que a Comissão, ao amparar-se pelo dispositivo 17.4 
do Edital, omitiu especificar se estaria revogando a licitação ou anulando-a, no todo ou 
parcialmente. Deste modo, inexiste previsão legal para desfazimento do ato administrativo de 
julgamento das propostas e este procedimento afronta o princípio da isonomia e os limites da 
legalidade, tendo em vista que, da reabertura da etapa de lances, participariam apenas dois 
dos licitantes. 

Põe-se contrária ao fato de a Comissão revogar parcialmente o ato de julgamento. 
Entende que, por interesse público superveniente e devidamente fundamentado, deveria fazê-
lo em sua integralidade. Já, se o interesse da Administração for anular a sessão de julgamento, 
deve isto ser embasado em ilegalidade insanável, não configurado ato discricionário, neste 
caso. 

Irresigna-se a Recorrente e, veementemente, acusa ser ilegal a decisão de 
retomada da fase de lances por parte da Comissão, que alegou estar exercendo seu poder de 
autotutela administrativa. Não compartilha do entendimento de que houve ilegalidade no 
procedimento de disputa. Ademais, afirma que a decisão combatida é competência exclusiva 
da Autoridade que nomeou a Comissão e determina a prática dos atos administrativos, e não 
desta, como se apresenta. 

Chama a atenção para o artigo 28 da Lei nº 12.462/11, donde tem-se que, 
“exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatório será encerrado e 
encaminhado à autoridade superior, que poderá anular o procedimento, no todo ou em parte, 
por vício insanável”.  Deste ponto, entende a Recorrente que somente vícios insanáveis 
invalidam os atos da Administração e, por considerar ilegal a reabertura das fases de lances, 
suscita que deveria ser mantida a proposta mais vantajosa registrada, qual seja, a sua. 

No mais, reitera seus entendimentos esmiuçados ao longo da peça recursal, e 
invoca os dispositivos 7.1 do Edital e artigos 18 e 19 do Decreto nº 7.581/11 para demonstrar a 
impossibilidade de licitante efetuar novos lances após o declínio em uma rodada. 

Pelo exposto, alega que a Comissão não deve reabrir a fase de lances, de modo a 
permitir que apenas um dos participantes oferte nova proposta, após este já haver desistido 
expressamente desta prerrogativa durante o transcurso da disputa. Sustenta que devam ser 
mantidas as propostas resultantes da rodada de lances válida, assim considerada. 
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Denuncia, ainda, que a empresa ARDEA sequer possui o capital mínimo exigido no 
subitem 8.5.1.2 do Edital e que, além de viciado, o ato seria inútil, já que a atual vencedora 
não cumpre com os requisitos previstos no instrumento convocatório. 

Por fim, requer efeito suspensivo do ato pretendido através da Carta Formal nº 
8154; manutenção do julgamento das propostas de preços decorrente da sessão pública 
realizada em 01 de dezembro; e reclassificação da proposta dessa Recorrente em primeiro 
lugar. 

2) ANÁLISE DAS ARGUMENTAÇÕES 

Da Inafastabilidade e Aplicabilidade da LC 123/06 no Âmbito do RDC 

De início, quanto ao recurso apresentado pela empresa PROFILL, esta Comissão 
tem por imperativo verificar a aplicabilidade da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, à situação em apreço. 

De plano, cumpre lembrar que esta Lei Complementar institui o Estatuto Nacional 
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em evidente observância ao disposto no 
inciso IX, art. 170, da Constituição Federal, que elevou o tratamento favorecido ao status de 
verdadeiro princípio da ordem econômica nacional: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
[...] 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 

Atento, o legislador infraconstitucional tratou de regulamentar a forma como se 
dará tal tratamento diferenciado, e temos, então, em nosso ordenamento pátrio os ditames da 
LC 123/06. 

Na condição de Lei Complementar, o diploma tratou de assegurar as empresas 
definidas como micros ou pequenas, algumas benesses, inclusive quanto às condições de 
contratação com a própria Administração Pública, notadamente trazendo-lhes vantagens no 
processo de seleção de propostas e escolha do fornecedor, aqui chamado de licitação. 

Uma das mais expressivas e contundentes vantagens, sem prejuízo às demais, 
está prevista no Capítulo V da Lei Complementar, que trata do acesso aos mercados e, em sua 
sessão única, das aquisições públicas, determinando o art. 44 que: 



 

6 

 

 

Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte.  
§ 1

o
  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 

Não pode haver dúvidas de que há aplicação do acima disposto no âmbito da Lei 
12.462/11, que trata do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, adotado no 
certame em apreço, a primeiro porque esta lei ordinária não poderia negar direito 
estabelecido pela Lei Complementar 123/06 (mais privilegiada que a anterior) ou previsto na 
Carta Política e, em segundo plano, de ordem mais pragmática, pela inteligência do parágrafo 
único do art. 25 e do inciso III do art. 38, ambos do próprio RDC: 

Art. 25. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, serão 
utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 
I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta fechada em ato contínuo à classificação; 
II - a avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que 
exista sistema objetivo de avaliação instituído; 
III - os critérios estabelecidos no art. 3

o
 da Lei n

o
 8.248, de 23 de outubro de 

1991, e no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e 
IV - sorteio. 
Parágrafo único. As regras previstas no caput deste artigo não prejudicam a 
aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar n

o
 123, de 14 de 

dezembro de 2006. (grifei) 
 
Art. 38. Nos processos de contratação abrangidos por esta Lei, aplicam-se 
as preferências para fornecedores ou tipos de bens, serviços e obras 
previstos na legislação, em especial as referidas: 
I - no art. 3

o
 da Lei n

o
 8.248, de 23 de outubro de 1991; 

II - no art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e 
III - nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n

o
 123, de 14 de dezembro de 

2006. (grifei) 

Não restam dúvidas, portanto, de que a Lei 12.462/11 expressamente 
recepcionou o critério de desempate previsto na lei complementar, critério este denominado 
pela doutrina e jurisprudência de empate ficto. 

Cumpre então verificar em qual momento do procedimento licitatório que deve 
ser verificada a eventual ocorrência do empate ficto, para a correta aplicação dos dispositivos. 
Esta discussão pode, em primeiro plano, parecer enfadonha, mas reputamos por importante 
para enfrentar, adiante, alguns dos argumentos levantados pela Recorrente. 

De imediato, o caput do art. 25, acima colado, permite uma primeira observação 
pertinente, qual seja, de que a aplicação do parágrafo único (aplicação da LC 123/06) exige a 
constação de “caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas”, até mesmo para que se 
possa falar em “critério de desempate”. É a mesma interpretação que se extrai da leitura da LC 
123/06, especialmente nos artigos 44 e 45, que aqui se cola na íntegra para remissões futuras: 
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Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte.  
§ 1

o
  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada.  
§ 2

o
  Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1

o
 

deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor 
preço. (grifei) 
 
Art. 45.  Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, 
ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado;  
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1

o
 e 2

o
 do 

art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito;  
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 
nos §§ 1

o
 e 2

o
 do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta.  
§ 1

o
  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste 

artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame.  
§ 2

o
  O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte.  
§ 3

o
  No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 

bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão. (grifei) 

A simples leitura e interpretação dos trechos em destaque permite concluir, com 
absoluta tranqüilidade, que a situação de empate a ser verificada pela Comissão e que pode 
gerar à micro ou pequena empresa a prerrogativa do desempate somente poderá ocorrer 
depois de verificada uma ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. Ordem esta que, pelo empate ficto, 
poderá ser alterada pelas beneficiadas na prerrogativa do inciso I, art. 45, qual seja, 
“apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame”. 

No mesmo sentido é a previsão do Decreto nº 7581, de 11 de outubro de 2001, 
que regulamentou o RDC, assim disponto em seu art. 38: 

Art. 38.  Nos termos da Lei Complementar n
o
 123, de 14 de dezembro de 

2006, considera-se empate aquelas situações em que a proposta 
apresentada pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual 
ou até dez por cento superior à proposta mais bem classificada.  
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§ 1
o
  Nas situações descritas no caput, a microempresa ou empresa de 

pequeno porte que apresentou proposta mais vantajosa poderá apresentar 
nova proposta de preço inferior à proposta mais bem classificada. (grifei) 

 

Por todo o exposto, parece teratológica a interpretação dada pela Recorrente de 
que a desistência da empresa de pequeno porte, na etapa de lances, de propor um novo lance, 
lhe retira o direito garantido pelos arts. 44 e 45 da LC 123/06, pelos arts. 25 e 38 da Lei 
12.462/11 e pelo art. 38 do Decreto 7.581/11. Ademais, a interpretação parece adequada 
somente aos seus interesses particulares, ao arrepio dos princípios constitucionais da ordem 
econômica nacional, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e outros. 

Na prática, tratou a empresa PROFILL de criar uma presunção contra a empresa 
de pequeno porte participante, qual seja, de que a desistência da etapa competitiva de lances 
no certame faz recair sobre a primeira a preclusão do direito de ver-se beneficiada pela Lei 
Complementar 123/06, que lhe assegura o direito ao desempate nas circunstâncias lá 
verificadas. Trata, no caso concreto, do afastamento de direito positivado, fundamentado em 
princípios constitucionais, a partir de uma presunção que, se enfatiza, não tem qualquer 
previsão legal. 

Da Decisão de Retomada da Etapa da Disputa Aberta por Parte da Comissão 

A Comissão de Licitação notificou aos interessados, através da Carta Formal nº 
8154/SRSU/(ADSU-4)/2011, da sua decisão de retomar a etapa de disputa aberta do certame, 
sob o entendimento de não tê-la bem concluído. 

Ocorre que, após bem verificar seus atos de condução do certame, verificou a 
Comissão que acabou por negar à empresa PROFILL o direito que teria à propositura de um 
novo lance, vez que encerrou prematuramente esta fase do procedimento licitatório. 

É sabido que esta etapa do processo se dá em rodadas de lances, ou seja, as 
empresas são convocadas, ordenadamente a partir da proposta de maior preço1, para oferecer 
nova Proposta à Comissão. A empresa que, numa determinada rodada, apresenta um novo 
valor, está automaticamente apta a participar da rodada subseqüente. Doutro modo, a 
licitante que em determinada rodade desiste da propositura de novo valor, está 
automaticamente excluída da rodada seguinte. É o que se extrai do art. 19 do Decreto 
7.581/11: 

 

                                                             

1
 Lembramos que a licitação em apreço adotou o critério de julgamento previsto no Inciso I, art. 18, Lei 12.462/11, 
qual seja, de menor preço (ver também subitem 3.6 do Edital). Assim, a maior proposta de preço é tida como a 
última classificada, que proponente é então convidada a melhorar. 
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Art. 19.  Caso a licitação de modo de disputa aberto [lances] seja realizada 
sob a forma presencial [adotada na licitação em análise], serão adotados, 
adicionalmente, os seguintes procedimentos: 
I - as propostas iniciais serão classificadas de acordo com a ordem de 
vantajosidade; 
II - a comissão de licitação convidará individual e sucessivamente os licitantes, 
de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta 
menos vantajosa, seguido dos demais; e 
III - a desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando 
convocado, implicará sua exclusão da etapa de lances verbais e a 
manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação 
das propostas. (grifei) 

Passamos então a analisar o ocorrido na etapa da disputa aberta desta licitação, 
para tal nos permitimos copiar abaixo o Mapa de Lances do certame: 

Participantes

PROFIL ENGENHARIA 

E AMBIENTE LTDA

JORGE VIDAL 

OLIVEIRA DUARTE 

(AGROSIG) - ME

ARDEA CONSULTORIA 

AMBIENTAL S/S LTDA - 

ME

HAYABUSA 

CONSULTORIA 

AMBIENTAL LTDA

ECOPLAN 

ENGENHARIA LTDA

Lance de abertura 843.204,00R$             1.058.237,94R$          1.084.902,40R$          1.254.807,06R$          2.519.082,36R$          

1ª RODADA 799.000,00R$              Declinou 800.000,00R$              Declinou Declinou

2ª RODADA 763.000,00R$              764.000,00R$              

3ª RODADA 761.000,00R$              762.000,00R$              

4ª RODADA 759.000,00R$              760.000,00R$              

5ª RODADA 757.000,00R$              758.000,00R$              

6ª RODADA Declinou

7ª RODADA 756.000,00R$              

8ª RODADA  

Como se verifica, após análise das Propostas, a Comissão ordenou as empresas na 
ordem de vantajosidade de suas propostas, da última para a primeira classificada, ou seja, da 
empresa ECOPLAN (R$2.519.082,36) até a empresa PROFILL (R$843.204,00). Já na primeira 
rodada, tão logo convocadas, as empresas ECOPLAN, HAYABUSA e JORGE VIDAL declinaram do 
convite feito para apresentação de novos valores, tendo sido excluídas das etapas seguintes. 
Ofertaram novos valores as empresas ARDEA e PROFILL, estando então aptas a participar da 
segunda rodada. 

Ambas as empresas permaneceram na disputa até a 6ª rodada quando, 
convocada, a empresa ARDEA declinou do seu direito de apresentar novo valor. 
Imediatamente a Comissão de Licitação tomou a empresa PROFILL como vencedora, pelo valor 
global de R$757.000,00, sem contudo, ter lhe garantido o direito da apresentação de novo 
valor. 

Esta decisão da Comissão impediu a empresa PROFILL de apresentar novo valor 
na 6ª rodada, ainda que esta estivesse apta para tanto, vez que havia proposto valor na rodada 
anterior. Ou seja, na prática, a Comissão frustrou o direito da licitante de participar desta 
rodada de lances, o que justificou a decisão comunicada na Carta Formal nº 
8154/SRSU/(ADSU-4)/2011, a fim de garantir-lhe o direito. 



 

10 

 

 

Do ato da Comissão surge evidente prejuízo à esfera jurídica da empresa, vez que 
a PROFILL poderia ter utilizado a oportunidade para apresentar um novo valor que 
descaracterizasse o empate ficto que, a cabo, verificou-se naquele momento, vez que a 
empresa ARDEA compete com as benesses da LC 123/06, enquanto a PROFILL não. 

Adiante então, frente à diferença entre propostas inferior a 10%, e por toda a 
explanação já trazida acima, a Comissão convocou a empresa de pequeno porte para a 
apresentação de um novo valor, o que acabou por alterar a ordem de classificação, para 
frustração da ora Recorrente, que se devidamente convocada, como visto, poderia ter se 
afastado da margem de 10% e frustrado a expectativa da concorrente. 

Embora questionável a utilidade de tal medida, vez que as previsões do inciso II, 
art. 17, Lei 12.462/112, do art. 21, Decreto 7.581/113 e da alínea “g”, subitem 7.1 do Edital4, 
poderiam, em tese, reestabelecer o empate ficto, fato é que não pode a Comissão, por 
entender de pouca efetividade, frustrar ao interessado o direito de apresentação de nova 
proposta nesta etapa aberta da disputa. Assim, foi o que reconhecidamente se fez corrigir 
através da Carta Formal já citada. 

Ao final, sem o direito de novo lance, a matemática é a evidência segura do 
empate, que atrai a benesse da LC 123/06, exigindo à Comissão convocar a empresa ARDEA a 
propor novo lance e sagrar-se então, definitivamente, vencedora com a proposta de valor 
global igual a R$756.000,00, como bem se verifica no mapa acima. 

Mas ora, se viciado o ato da Comissão que não permitiu à PROFILL ofertar nova 
proposta, é obrigação da Comissão revê-lo, a fim de anulá-lo, bem como todos seus efeitos, 
pois de ato nulo não podem surgir direitos, devendo os efeitos da anulação retroagirem a data 
do próprio ato (ex tunc). 

Mesmo a argumentação de que seria inócua a retomada da etapa de disputa, sob 
o fundamento de que a empresa ARDEA não dispõe do capital social mínimo estabelecido no 
subitem 8.5.1.2 do Edital, é certo que esse processo ainda não chegou na fase de habilitação, 
momento este em que as empresas deverão comprovar o pleno atendimento das exigências 
do item 8 do instrumento convocatório. Novamente, a Recorrente pretende, através de 
precipitada presunção, negar direitos à outra participante.  

                                                             

2
 II - o reinício da disputa aberta, após a definição da melhor proposta e para a definição das demais colocações, 
sempre que existir uma diferença de pelo menos 10% (dez por cento) entre o melhor lance e o do licitante 
subsequente. 

3
 Art. 21.  Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos dez por cento, a comissão de licitação poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos 
estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações.  

§ 1
o
  Após o reinício previsto no caput, os licitantes serão convocados a apresentar lances.  

§ 2
o
  Os licitantes poderão apresentar lances nos termos do parágrafo único do art. 20.  

§ 3
o
 Os lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação. 

4
 g) após a definição do melhor lance, se a diferença em relação ao lance classificado em segundo lugar for de pelo 
menos 10% (dez por cento), a COMISSÃO reiniciará a disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
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Da Impossibilidade da Reclassificação da Recorrente 

Pretende a empresa PROFILL ver-se reclassificada em primeiro lugar, a partir da 
anulação da nova proposta ofertada pela empresa ARDEA, por ocasião da aplicação da LC 
123/06, sob o seguinte fundamento: 

Contudo, após encerrada a fase de lances e declinado pelos participantes o 
oferecimento de novos lances verbais, decidiu a Comissão, em 
contrariedade ao Edital e legislação aplicável à espécie, e ferindo o princípio 
da isonomia, possibilitar novos lances a um dos licitantes, a empresa ARDEA 
CONSULTORIA AMBIENTAL. Conforme referido, esta empresa, assim como as 
demais participantes da sessão, já havia DESISTIDO de oferecer novos lances. 
(grifei) 

Entretanto, por todo o já apresentado, não pode assistir razão à Recorrente, pois 
falsas as premissas que subsidiam o pleito. De início, “após encerrada a etapa de lances e 
declinado pelos participantes o oferecimento de novos lances verbais”, o que fez a Comissão 
não foi “possibilitar novos lances a um dos licitantes”, mas tão somente aplicar a previsão legal 
trazida pela LC 123/06, recebida pela Lei 12.462/11, regulamentada pelo Decreto 7.581/11 e 
recepcionada pelo Edital, pelos dispositivos já anteriormente tratados, tudo em respeito à 
determinação constitucional prevista no inciso inciso IX, art. 170 da Constituição Federal. 

Ademais, apesar do que pretende a Recorrente, a previsão do inciso III, art. 19, 
Decreto 7.581/11 não tem o condão de afastar o determinado pelo art. 38 do mesmo Decreto, 
ou pior, vir o decreto negar direito estabelecido pela Lei Complementar 123/06. Novamente a 
interpretação é parcial e tendenciosa. 

Da Arguição de Nulidade da Carta Formal nº 8154/SRSU/(ADSU-4)/2011 

Ainda, a Recorrente reúne esforços para requerer a anulação da Carta Formal que 
comunicou aos interessados a decisão de retomada da etapa de lances, para que a própria 
tenha respeitado seu direito de propor novo valor, ainda na 6ª rodada de lances, sob os 
fudamentos da inexistência de motivação para o ato, da inexistência de previsão legal para a 
medida e pela incompetência da Comissão para tanto. 

A empresa argumenta pela “inexistência de previsão legal ou editalícia de 
‘retomada da fase de lances’ entre duas licitantes”. Em verdade, a afirmativa parece maliciosa, 
pois dá a conotação de que a Comissão pretende reestabelecer uma nova fase de disputa 
aberta tão somente à duas das cinco empresas que participaram efetivamente daquela etapa, 
seja ofertando novos valores, seja abdicando de tal direito. 

Pois não é o que ocorre. O que a Comissão determinou, tão somente, é que se 
retorne à 6ª rodada daquela fase de disputa para assegurar a própria Recorrente direito certo, 
qual seja, de finalizar a rodada de lances a fim de propor novo valor ou, expressamente, 
declinar de tal direito. Assim, nenhuma das empresas que já declinaram da proposição de 
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valores poderão fazê-lo, pois tais atos são plenamente válidos e não passíveis de 
reconsideração, seja pela própria Administração, seja pelo particular. 

Esta foi, repetimos, justamente a motivação exposta pela Recorrente quando da 
manifestação de sua intenção de recurso, ou seja, de que não foi-lhe assegurada a particição 
na 6ª rodada, tendo então protestado por tal prerrogativa. 

Ainda que se reconheça que, mesmo que a ora Recorrente possa descaracterizar 
o empate ficto pela apresentação de novo valor, a medida seria de pouca eficácia (ver notas de 
rodapé 7, 8 e 9 deste relatório), seguro é que a apresentação de novo valor poderá se dar em 
um nível de preço que a sua adversária não tenha mais interesse na contratação, garantindo-
lhe deste modo a melhor proposta. Evidente, portanto, o interesse jurídico da Recorrente na 
retomada da etapa de lances, o que a Comissão de Licitação e a Autoridade Superior tratam de 
garantir, como se demonstrará. 

Além de direito da empresa PROFILL, o expediente também permitirá à 
Administração obter proposta mais vantajosa, tudo em homenagem aos princípios 
constitucionais previstos no caput do art. 37 da Carta Magna e no art. 3º da Lei 12.462/11. 

À cabo, a argumentação de que não existe previsão legal ou editalícia para 
correção do ato também não prospera, vez que amplamente assegurada a correção pelo 
direito administrativo, como já dito na Carta Formal, notadamente pelo direito/dever da 
Administração de corrigir seus atos. Ainda que não exista previsão específica para a anulação 
deste ato em especial, certo é que desnecessário, sob pena de concluir-se que nenhum ato é 
anulável, pois a disposição legal de anulação é genérica e se dirige a todos, não existindo lista 
taxativa que determine quais atos são, ou não, passíveis de anulação. 

A questão atinente à competência para a realização do ato de anulação também 
parece não ser suficiente para impedi-la, vez que a Autoridade Superior, como bem lembra a 
Recorrente, amplamente competente para os atos no processo em exame, formalmente 
manifestou seu entendimento quanto ao caso. Através da Carta Formal nº 4409/GTPA/2011, 
de 07 de dezembro de 2011, o Sr. Gerente de Empreendimentos, com a competência que lhe 
confere o Ato Administrativo nº 2650/PR/2011, determinou justamente a “anulação parcial 
dos atos da Sessão Pública realizada em 01.12.2011”, motivado pelo “encerramento indevido 
da fase de lances, uma vez que não houve a desistência da apresentação de nova 
proposta/lances pela licitante PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA”. 

Causa ainda estranheza à Comissão que a própria empresa PROFILL se insurja 
contra estes atos, vez que vêm justamente garantir direito seu, reconhecidamente negado 
pela Comissão quando do encerramento prematuro da etapa de disputa aberta – lances. Do 
exposto, o ato não lhe causa qualquer prejuízo, pelo que é possível, inclusive, questionar seu 
efetivo interesse recursal. 

Não havendo prejuízo, e estando o ato da Comissão devidamente ratificado pela 
Autoridade Competente, não há que se falar em anulação da determinação, mesmo porque 
esta seria de eficácia nenhuma. Fosse o caso, evidentemente que a determinação do Sr. 
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Gerente de Empreendimentos deve ser seguida, conduzindo a licitação exatamente para a 
mesma situação que aqui é defendida e foi bem exposta pela Comissão. 

 

3) CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, esta Comissão de Licitação decide submeter o assunto à 
elevada consideração de V.Sªs, devidamente informado, conforme previsto no §6º, art. 45, da 
Lei 12.462/11, opinando desde já pelo NÃO ACOLHIMENTO das razões apresentadas, por 
considerar improcedentes as alegações apresentadas pela Recorrente e lhes faltar 
fundamentos legais e probatórios para reformar o resultado já proferido, se outra não for sua 
decisão. 

Ainda, opinamos pela manutenção da Reunião Pública designada pela Carta 
Formal nº 8154, para o dia 12 de dezembro próximo, as 14h, para que a empresa PROFILL 
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA possa apresentar novo lance na 6ª rodade da disputa ou, 
querendo, declinar de tal prerrogativa, a fim de darmos continuidade dos trabalhos da 
Comissão a partir do que dispõe a alínea “g” do subitem 7.1 do Edital e seguintes. 

 

Porto Alegre/RS, 09 de dezembro de 2011. 
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