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DECISÃO ADMINISTRATIVA 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURíDICA PARA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E 
URBANIZAÇÃO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - COMPUR, de acordo com as especificações e 
quantidades constantes no Anexo I - Termo de Referência. 
RECORRENTE: BARBOSA E LOLl SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

1. BREVE RELATÓRIO 

Trata-se o expediente de Recurso Administrativo acerca do procedimento de habilitação ao Edital do 
Pregão Presencial n". 001/2019, interposto pelo escritório de advocacia BARBOSA E LOLl 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n." 
28.434.565/0001-04, com sede na Rua Assumpta Mion Bianchi, n? 100, bairro Vila Bianchi, Santo 
Antônio de Posse/SP, sob o qual passamos a nos posicionar. 
O Recurso foi protocolado tempestivamente. Em breve síntese, o Recorrente alega que o terceiro 
colocado no certame não possuía condições de ter sido representada na licitação por apenas um 
dos sócios. Alega a representação do proponente deve se da em conjunto, porque assim disposto 
em seus atos constitutivos. Decorre daí a alegação de que a proposta apresentada pela recorrida 
seria inválida, uma vez que assinada somente por um dos sócios. 
Em contrarrazões, o Recorrido rebateu in totum os argumentos do Recorrente. Passa-se a análise 
do mérito das razões recursais. 

2. SOBRE A PROPOSTA DA RECORRIDA E O SANEAMENTO DO víCIO DE 
REPRESENTAÇÃO 

Em 14/01/2019, após a abertura das propostas do Pregão Presencial n". 001/2019, a Recorrente 
BARBOSA E LOLl SOCIEDADE DE ADVOGADOS observou que a proposta da Recorrida 
OLIVEIRA, ROCHA & REZENDE ADVOGADOS foi apresentada com a assinatura de apenas um 
dos sócios presentes. Consignou também, que os atos constitutivos da Recorrida exigiam a 
assinatura conjunta dos sócios, o que, do seu ponto de vista, tornaria a proposta inválida. 
Não obstante, e considerando que ambos os sócios da recorrida estavam presentes durante a 
sessão, a pregoeira solicitou ao outro sócio da recorrida firmar a proposta, a fim de regularizar vício 
que ora se apresentava pela ausência de sua assinatura, o que prontamente foi realizado. 
Note-se, por sua vez, que no caso ora analisado é perfeitamente possível promover a remediação 
de um vício sanável, porque presentes ambos os sócios da recorrida proponente. Veja-se, por 
exemplo, o que diz o Regulamento n.? 01/2018, que disciplina as licitações da Companhia de 
Desenvolvimento e Urbanização do Balneário Camboriú - COMPUR-BC. 

Art. 62° Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a aceitação da proposta, levando 
em consideração manifestação por escrito pela Equipe Técnica caso seja 
necessário. 
( ... ) 
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§ 2° Na análise da proposta, o Pregoeiro poderá remediar vícios sanáveis, 
desclassificando, motivadamente, aquela em desconformidade com os 
requisitos e especificações previstos no instrumento convocatório. 

A faculdade conferida aos Pregoeiros, no sentido de permitir o saneamento de vícios sanáveis, tem 
respaldo também na Lei de Licitações n.? 8.666/1993, senão veja-se: 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 

§ 3° É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, 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. 

Presentes ambos os sócios durante a sessão, pressupõe-se perfeitamente adequada a proposta da 
pessoa jurídica que representam, porque conjuntamente puderam ratificar a proposta levada a 
efeito. Ademais, a previsão de representação conjunta, presente em seu ato constitutivo, busca 
preservar justamente o interesse comum da sociedade, o que inclusive foi pontuado pelo próprio 
recorrente em suas razões. 
Por fim, cumpre salientar que ao permitir o saneamento de vício sanável, decisão da comissão de 
licitação permitiu a participação de proposta mais vantajosa aos interesses da administração, 
princípio mais relevante das contratações públicas. Veja-se que tal posicionamento está em 
consonância com entendimento mais apurado da jurisprudência, uma vez que "a relativização do 
formalismo no procedimento, inclusive com a concessão de prazo para sanar o defeito na 
documentação, teve em mira o interesse público, mormente porque o art. 43, § 3°, da Lei n" 
8.666/93, faculta à Administração efetuar diligência destinada a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo em qualquer fase da licitação". (TRF 4a Região, Agravo de Instrumento 
n? 5022224-04.2014.404.0000/RS) 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conhecem-se as razões do recurso apresentado para, todavia, no mérito nega 
lhe provimento. A presente decisão será encaminhada para a autoridade superior para deliberação. 

Balneário Camboriú, 18 de janeiro de 2019. 

Andréa de Oliveira 
PREGOEIRA 
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JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2019 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURíDICA PARA A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E 
URBANIZAÇÃO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - COMPU R, de acordo com as especificações e 
quantidades constantes no Anexo I - Termo de Referência. 
RECORRENTE: BARBOSA E LOLl SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

Com relação aos fatos, direito e fundamentos legais, adoto os argumentos da Pregoeira Andréa de 
Oliveira expostos em decisão administrativa como razão para decidir por: 

1) CONHEÇO do recurso interposto para, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão 
proferida em sessão pela Pregoeira de habilitar a empresa OLIVEIRA, ROCHA & REZENDE 
ADVOGADOS, no sentido de que, conforme já exposto, trata-se de permitir o saneamento de vício 
sanável, permitindo a participação de proposta mais vantajosa aos interesses da administração, 
princípio mais relevante das contratações públicas. 

Esta é a decisão. 

Diretor-Presidente I 

OSMAR DE SOUZA NUNES FILHO 


