
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ 

 
ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA CARTA CONVITE Nº. 02/2015 - FME 

  

 Às quatorze horas, do vigésimo terceiro dia, do mês de abril de dois mil e quinze, na sala de 

licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ, SC, reuniram-se os membros da Comissão de 

Licitação, designada pela Portaria 1451/2015 (alterada pela Portaria 1479/2015), sob a presidência da 

Sra. Pamela A. Campregher Floriano, estando presentes os membros Andrea Taise Franz e Priscila 

Macedo (designada pela Portaria nº 1554, de 10/03/2015), para julgamento das propostas da Carta 

Convite nº 02/2015 – FME, tendo em vista a manifestação do Setor de Licitações, conforme segue: 

 Da manifestação do Setor de Licitações, acerca da divergência do quantitativo do subitem 1.42 

do Anexo I, verificou-se que: “pela análise da requisição encaminhada pela Fundação Municipal de 

Esportes (FME), observa-se que o quantitativo correto do subitem 1.42 é de 10 (dez) unidades, 

evidenciando assim o erro durante a fase interna de digitação da licitação, uma vez que a numeração da 

listagem de itens foi a mesma utilizada, incorretamente, como quantitativo do subitem.” 

 Nesse sentido, destacamos o posicionamento de Joel de Menezes Niebuhr e Pedro de Menezes 

Niebuhr, senão vejamos: 

“(...) a invalidação dos atos posteriores pode não ser a medida que melhor atende ao interesse público, 

mormente quando ditas irregularidades são de natureza meramente formal, incapazes de causar 

prejuízo à Administração, a terceiros, ou gravames à competitividade da licitação. 

Assim, se o consulente verificar que os erros de digitação não foram capazes de restringir a 

participação de virtuais interessados no certame, assim como não influíram na habilitação dos 

licitantes nem alteraram a ordem de classificação das propostas apresentadas, nossa orientação é no 

sentido de que se esclareça, justificadamente, tais variantes à Caixa Econômica Federal, apontando os 

prejuízos que o interesse público suportaria na hipótese de anulação de toda etapa externa da licitação. 

Trata-se da hipótese de convalidação do ato administrativo, previsto pelo art. 55 da Lei nº 9.784/99. 

(Parecer Fecam nº 375. Publicado em 20/08/2007, na categoria Licitação Pública) 

 Ou seja, tendo em vista que as propostas apresentadas estão de acordo com a requisição de 

compra, bem como dos orçamentos, constatou-se que a irregularidade encontrada é meramente formal, 

não acarretando lesão à Administração, a terceiros, nem tampouco à competitividade do certame. 

 Diante do exposto, considerando a manifestação do Setor de Licitações e, atendendo ao 

princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público, economicidade e vinculação ao instrumento 

convocatório, a Comissão decide pela classificação das propostas e, declara-se vencedora a empresa 

PRISMA TROFÉUS E MEDALHAS – EIRELI ME, com o valor total global de R$ 62.242,00 

(sessenta e dois mil e quarenta e dois reais).   

 Nada mais havendo, a Senhora Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que 

lida e achada conforme, vai assinada pelos Membros da Comissão e pelo representante legal presente. 

 Registre-se, publique-se, intimem-se.   
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