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Senhor Pró-Reitor de Administração,
 
                           
I - RELATÓRIO            
 
1- Trata-se de processo encaminhado pelo Servidor FERNANDO OTAVIO DA CONCEICAO NASCIMENTO

questionando o seguinte:
 

Portanto, questiona-se ao setor consultivo: O pregoeiro deve retroagir o ato licitatório e conceder o prazo fixado na
analise da equipe demandante, mov. 93 e 99 ou atuou em conformidade com as regras editalicias, devendo manter
icolome a decisao a luz dos itens 10 e subitem 10.1 do instrumento convocatorio?

 
2- Constam nos autos os seguintes documentos relevantes para análise jurídica da dúvida encaminhada:

DESPACHO Nº 33452/2022 - CPL;
DESPACHO Nº 33503/2022 - PROAD;
E-mail;
Análise não assinada;
DESPACHO Nº 33874/2022 - DEPAG;
DESPACHO Nº 33916/2022 - PROAD;
DESPACHO Nº 34135/2022 - CPL;
PARECER Nº 72/2022/SAFS/DLIH/GAD/HU-UNIFAP-EBSERH;
DESPACHO Nº 34220/2022 - DEPAG;
DESPACHO Nº 34335/2022 - CPL;
E-mail- entendimento do licitante de que "conforme documento nosso prazo só se findaria no dia 20/12/2022 às
08:20".;
Mensagens da sessão pública;
Ofício nº XXX/2022 – VALLE-documento não assinado;
DESPACHO Nº 34946/2022 - PROAD;
Ofício n. 18/2022- VALLE. Protocolado em 19/12/2022, no Protocolo Geral da UNIFAP;
DESPACHO Nº 35229/2022 - PROAD.

3- É o importante a relatar.
 
II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS
                                                              
4- Nos termos do art. 131, da Constituição Federal de 1988, do art. 11 da Lei Complementar nº 73/1993,do art. 10,

§1º, da Lei 10.480/2002 e da Portaria AGU nº 1.399, de 5 de outubro de 2009, incumbe a este Órgão de execução da Procuradoria
Geral Federal, vinculado à Advocacia Geral da União, prestar consultoria e assessoramento jurídico as entidades
representadas.                               

 
5- As questões relativas ao mérito administrativo não competem a este órgão, não sendo assim objeto de apreciação

ou investigação, tendo em vista que próprias da entidade consulente.                                 
 
6- O processo administrativo foi devidamente encaminhado, na sua forma eletrônica, conforme o Decreto nº 8.539

de 8 de outubro de 2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos
órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e a Ordem de Serviço 003/2017-
REITORIA-UNIFAP, de 03/07/2017, que tornou obrigatório no âmbito da UNIFAP o uso do processo eletrônico e do Sistema
Integrado de Patrimônio e Administração-SIPAC.  

 
III- ANÁLISE JURÍDICA
                              
7- O DESPACHO Nº 34335/2022 - CPL relata que a empresa licitante VALLE SERVIÇOS EIRELI apresentou

proposta com melhor lance no pregão nº 28/2022. Com isso, o pregoeiro remeteu a proposta para análise, que  sugeriu que fosse
concedido prazo de 01(um) dia útil para a correção da planilha de custos e formação de preços. No entanto, o pregoeiro relata que o
edital da licitação prevê (Item 10 e subitem 10.1) prazo de 2 (duas) horas para apresentação da planilha de custos ajustada. Assim,
questiona o pregoeiro se agiu corretamente, concedendo o prazo de 2 horas para apresentação da planilha ajustada ou se deve fixar o
prazo de 1 dia útil como sugerido.

 



8- Analisando a documentação acostada aos autos, nota-se o seguinte:

No dia 15 de dezembro de 2022, às 09:54, foi encaminhado e-mail solicitando à EBSERH "análise técnica de
viabilidade das propostas";
Em 16 de dezembro de 2022, às 11:29, a EBSERH respondeu ao e-mail com análise técnica de viabilidade da
proposta da Empresa - VALLE SERVIÇOS EIRELI, sugerindo que fosse concedido o prazo de 1 dia útil para
ajuste na proposta;
No dia 20 de dezembro de 2022, foi solicitada, através do DESPACHO Nº 34135/2022 - CPL, assinatura da
análise técnica da EBSERH;
O PARECER Nº 72/2022/SAFS/DLIH/GAD/HU-UNIFAP-EBSERH foi assinado em 20/12/2022, às 11:45. 

9- Consta nos autos e-mail encaminhado pelo Senhor Pregoeiro para a empresa Valle Serviços no dia 19 de
dezembro de 2022, às 08:20, com a seguinte mensagem: 

"Bom dia!

Encaminhamos análise do DEPAG.

Atenciosamente,

Fernando Nascimento

Pregoeiro" 

 

10- Acerca da mensagem encaminhada pelo Pregoeiro para a licitante Valle Serviços, cabe tecer as seguintes
considerações:

foi encaminhada a análise técnica da EBSERH sem assinatura, visto que o PARECER Nº
72/2022/SAFS/DLIH/GAD/HU-UNIFAP-EBSERH somente foi assinado em 20/12/2022, às 11:45;
na mensagem o pregoeiro não deixou claro que providência deveria ser adotada pela empresa e nem fixou prazo,
apenas encaminhou um documento.

11- Em 19 de dezembro de 2022, às 11:30, foi encaminhado e-mail da licitante Valle Serviços para o Pregoeiro com
o seguinte teor:

Senhor Pregoeiro,

Recebemos de Vossa Senhoria, na data de 19/12/2022 às 08:20, documento nos concedendo o prazo de um dia útil
para correção da planilha. Para nossa surpresa fomos desclassificados no sistema com o seguinte motivo
"LICITANTE NÃO ANEXOU SUA PROPOSTA DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO NO EDITAL", ocorre
que conforme documento nosso prazo só se findaria no dia 20/12/2022 às 08:20. Visando resguardar os princípios
norteadores da administração, solicito com o devido respeito manifestação por parte de Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

Valle Serviços

 
12- Analisando o documento "Mensagens da Sessão Pública" anexado aos autos, nota-se o seguinte: 

Em 14/12/2022, às 11:06:56, o Senhor Pregoeiro emitiu a seguinte mensagem "Senhores licitantes, a sessão será
suspensa para analise da documentação e proposta pelo demandante. retornaremos dia 19/12/2022 as 09:00
horas(horário de Brasília).";
Em 19/12/2022, às 09:01:29, foram retornados os trabalhos do pregão pelo Senhor Pregoeiro;
Em 19/12/2022, às 09:10:23, foi emitida a seguinte mensagem pelo Senhor Pregoeiro: "Senhor fornecedor
VALLE SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 08.968.820/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.".
Em seguida, às 09:10:23, o Senhor Pregoeiro ressaltou o seguinte: "A analise feita pelo DEPAG encontra-se na
pagina da UNIFAP. unifap.br/licitaçao";
Em 19/12/2022, às 11:10:41, foi emitida a seguinte mensagem pelo Senhor Pregoeiro: "Encerrado pelo Sistema o
prazo de Convocação do Fornecedor".

13- O Ofício n. 18/2022, protocolado pela licitante Valle Serviços em 19/12/2022 e direcionado ao Senhor Pró-
Reitor de Administração da UNIFAP, alega, em síntese, o seguinte:

"Portanto ele não poderia nos ter desclassificado no prazo de 2 (duas) horas, deveria ter concedido conforme
documento enviado pelo próprio pregoeiro o qual nos concedia 1 (um) dia útil, agindo com total excesso de
formalismo contrariando o entendimento mais do que pacificado do Eg. Tribunal de Contas da União - TCU." 

 
14- De acordo  DESPACHO Nº 34335/2022 - CPL o Senhor Pregoeiro pretendeu agir nos termos do edital, de

acordo com o item 10, que dispõe o seguinte: 
10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1.A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02(duas) horas, a contar
da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em
conformidade com o modelo anexo do Termo de Referência;

10.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;

10.1.4. observar o que consta como “Critérios de seleção do fornecedor” - item 27 do termo de referência.

 
15- Ocorre que o Senhor Pregoeiro não deixou clara sua fundamentação aos licitantes e nem o prazo fixado, apenas

limitou a encaminhar uma manifestação técnica.
 
16- Ademais, não foi emitida qualquer decisão pelo senhor Pregoeiro. O PARECER Nº

72/2022/SAFS/DLIH/GAD/HU-UNIFAP-EBSERH deixa claro que "Os apontamentos não substituem a análise da Equipe de



Planejamento da Contratação nem vinculam a Comissão de Licitação quanto à sua observância, consubstanciando parecer opinativo
e auxiliar ao processo de seleção.".

 
17- Assim, não resta dúvida de que ficou confuso para os licitantes qual decisão administrativa foi tomada pela

comissão, visto que não ficou claro se pretendia adotar as sugestões feitas pela análise técnica ou não.
 
18- Portanto, entende-se que houve nulidade no procedimento licitatório a contar da análise das propostas.
 
IV- CONCLUSÃO
 
19- Diante de todo o exposto, sugere-se que sejam anulados os atos licitatórios a contar da análise das propostas e

que a Comissão decida, de maneira fundamentada, se irá acatar as sugestões emitidas no  PARECER Nº
72/2022/SAFS/DLIH/GAD/HU-UNIFAP-EBSERH.

 
20- Após decisão da Comissão, sugere-se que seja dada ampla publicidade da decisão motivada da Comissão a

todos os licitante e que sejam feitas as notificações devidas (com fundamentação e prazo fixado, se for o caso).
 
21- É o Parecer.

 

 
Macapá, 03 de janeiro de 2023.
 
 

LARISSA MOUTINHO DE MOURA MOREIRA
Procuradora-Chefe

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00893000239202296 e da chave de acesso 52784ba2
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