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MINISTÉRIO DO ESPORTE

Secretaria Executiva 
Departamento de Gestão Interna 

Coordenação Geral de Recursos Logísticos 
Coordenação de Contratos e Licitações

NOTA TÉCNICA Nº 209/2018/CONLIC/CGRL/DGI/SECEX

PROCESSO Nº 58000.106344/2017-68

INTERESSADO: COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

1. ASSUNTO

1.1. Trata-se do Laudo Técnico da Associação Brasileira de Controle de Dopagem – ABCD
(SEI:0435301), referente a avaliação das amostras dos formulários exigida no item 13 do Edital do Pregão
Eletrônico nº 03/2018, fornecida pela licitante ROGER ANDRÉ BRAUN – CNPJ 29.253.577/0001-97.

2. NORMAS DE REGÊNCIA E JURISPRUDÊNCIAS APLICADAS AO CASO CONCRETO

[1] O laudo ou parecer que concluir pela desconformidade da amostra ao objeto da licitação deve
apontar de modo completo as deficiências iden�ficadas na amostra, a fim de que reste assegurado o
direito de interpor recurso e exercitar o contraditório e a ampla defesa. (Acórdão 1.291/2011-Plenário)

[2] Art. 26. ...

§ 3 No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação. (Decreto nº 5.450/2005)

[3] art. 43. ...

§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência des�nada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar originariamente da Proposta. (Lei nº 8.666/93)

[4] Esta necessidade de atenuar o excessivo formalismo encontra expressa previsão legal no § 3º do
ar�go 43 da Lei 8.666/1993, que faculta ‘à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da
concorrência, a promoção de diligência, des�nada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo’. Adotando-se essa medida, evita-se a inabilitação de licitantes ou a desclassificação de
propostas em virtude de pequenas falhas, sem reflexos importantes, e preserva-se o obje�vo de
selecionar a proposta mais vantajosa. (Acórdão nº 2302/2002 – Plenário)

[5] De fato, a jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de realização de diligências para a
supressão de falhas formais. Esse foi o entendimento exposto no Acórdão nº 2.521/2003 – Plenário, in
verbis:

“atente para o disposto no art. 43, § 3º, abstendo-se, em consequência, de inabilitar ou desclassificar
empresas em virtude de detalhes irrelevantes ou que possam ser supridos pela diligência autorizada por
lei" (grifei). (Acórdão nº 1.924/2011)

3. DA ANÁLISE DO LAUDO TÉCNICO DA ABCD

3.1. O laudo em epígrafe aprovou os formulários concernente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
constantes no item 13 do Edital, conforme o modelo de aprovação de prova de formulários (imagem 26
do relatório), contudo fez as seguintes ressalvas:
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3.1. Conforme é possível inferir dos itens acima, as amostras enviadas atendem todos os critérios
definidos no item 13 daquele edital, exceto pela falta de pigmentação na cor laranja da 5ª via do
Formulário de Controle de Dopagem. (negritado e grifado)

 

3.2. No entanto, de acordo com o descrito no item 2.5.1.2 deste laudo, a cor do papel deveria ser
branca, o que foi atendido, por isso da aprovação “Cores das Vias” quando do preenchimento do
“Modelo de Aprovação de Prova De Formulários", conforme imagem seguinte. (negritado e
grifado)

3.2. Em complemento, o laudo supracitado foi finalizado com a seguinte manifestação:
4.1. Conforme exposição, as amostras dos formulários enviadas pelo licitante ROGER ANDRÉ
BRAUN, estão de acordo com o solicitado no edital e atendem perfeitamente o fim para o qual se
des�nam, ainda que o �ngimento da úl�ma via do Formulário de Controle de Dopagem tenha
passado desapercebido. (negritado e grifado)

3.3. Percebe-se nas citações extraídas do laudo que houve a aprovação das amostras com
ressalvas, contudo não deixou claro a relevância da ausência do �ngimento da 5ª via dos Formulários de
Controle de Dopagem para efeito de avaliação por meio de amostra. Em outras palavras, não deixou claro
se a avaliação da pigmentação do fundo laranja do formulário é possível somente por meio de
fornecimento de amostra, e se a omissão da licitante comprometeu o alcance da finalidade da exigência
con�da no item 13 do Edital.

3.4. No item 13 do Edital é cristalino quanto a exigência de apresentação de amostras
completas, inclusive a 5º via em papel branco com fundo laranja, para fins de avaliação com o obje�vo de
verificar a aderência do produto ofertado aos requisitos de qualidade estabelecidos no instrumento
convocatório, bem como assegurar a eficácia da contratação.

3.5. Isto posto, torna-se imperioso que a ABCD complemente o Laudo Técnico a fim de
cer�ficar se a omissão da licitante é irrelevante para a avaliação da pigmentação da 5ª via dos
Formulários de Controle de Dopagem por meio de fornecimento de amostra, bem como se a finalidade
da exigência con�da no item 13 do Edital foi alcançada no sen�do de que o produto irá atender a
necessidade da Administração, pois somente dessa forma que subsidiará a decisão final do pregoeiro
pela aceitação ou não da proposta, conforme julgado do Tribunal de Contas da União - TCU por meio do
Acórdão nº 1.291/2011[1].

4.  DA DILIGÊNCIA DO PREGOEIRO

4.1. Visando subsidiar a ABCD para a elaboração da complementação do Laudo Técnico (SEI:
0435301) que será solicitado no presente expediente, e com fulcro no § 3º do art. 26 do Decreto
5.450/2005[2], subsidiariamente no § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93[3] e Acordão nº 2302/2002 –
Plenário[4], o pregoeiro promoveu diligência junto a licitante ROGER ANDRÉ BRAUN na sessão pública do
Pregão Eletrônico nº 03/2018, reaberta às 14:00 do dia 17/10/2018, o qual fez os seguintes
ques�onamentos no chat:

Pregoeiro
fala: 

(17/10/2018
14:24:06)

Para ROGER ANDRE BRAUN - Sr. licitante, no laudo da ABCD consta a aprovação das amostras dos
itens 2,3,4,5,6 e 7, porém quanto ao item 1 houve uma ressalva em relação a ausência de fundo
laranja na quinta via do formulário, conforme descrito no Edital.

Pregoeiro
fala: 

(17/10/2018
14:26:12)

Para ROGER ANDRE BRAUN - Isto posto, Vossa Senhoria tem alguma jus�fica�va da razão da não
apresentação da quinta via com fundo laranja conforme descrito no edital?

Fornecedor
fala: 

(17/10/2018
14:29:19)

olá. informo que ocorreu uma pequena desatenção na produção da amostra do item 1, em relação a
quinta via mas garan�mos a fiel execução do material final caso venha a ser homologado.

Pregoeiro
fala: 

Para ROGER ANDRE BRAUN - Vossa Senhoria compreendeu bem a descrição con�da no Edital em
relação ao item 1, em especial a quinta via com fundo laranja?
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(17/10/2018
14:34:58)

Fornecedor
fala: 

(17/10/2018
14:37:16)

sim intendemos, foi descuido que ja resolvi com o arte finalista e não se repe�rá.

4.2. Nota-se no chat que a licitante reconheceu a falha que inviabilizou o fornecimento da 5ª
via dos Formulários de Controle de Dopagem com o �ngimento exigido no Edital, porém falhas não
ensejam em recusa imediata da proposta se puderem ser corrigidas por meio de diligência, conforme
normas de regência e julgado do TCU no Acórdão nº 2.521/2003[5] .

4.3. Em virtude, o pregoeiro solicitou a licitante o encaminhamento de fotografia da 5ª via do
Formulário de Controle de Dopagem com a pigmentação exigida no Edital (SEI: 0437816) visando o
saneamento da falha na forma do § 3º do Decreto nº 5.450/2005,  o qual foi atendido prontamente

4.4. A medida adotada pelo pregoeiro foi com o intuito de complementar a informação no
processo, pois se a ABCD considerar a avaliação da pigmentação da 5ª via dos Formulários de Controle de
Dopagem por meio de amostra como irrelevante, poderá verificar junto a fotografia se a pigmentação
exigida está de acordo com o Edital, já que tem conhecimento da qualidade do papel, da impressão,
gramaturas e outros requisitos de avaliação con�dos no Quadro de Aprovação de Prova de Formulários
(imagem 26 do Laudo Técnico).

5. CONCLUSÃO

5.1. Diante do exposto, solicita-se da ABCD a elaboração de Laudo Técnico Complementar que:

esclareça se a omissão da licitante ROGER ANDRÉ BRAUN no fornecimento da 5ª via do Formulário
de Controle de Dopagem com o fundo do papel �ngido na cor laranja é irrelevante para avaliação
por meio de amostra;

esclareça se as amostras aprovadas com ressalva apontada no Laudo Técnico foram suficientes para
a�ngir a finalidade da exigência con�da no item 13 do Edital, no sen�do de cer�ficar que o produto
irá atender a necessidade da Administração; e

avalie na fotografia (SEI: 0437816), caso possível, se a pigmentação da 5ª via dos Formulários de
Controle de Dopagem atende o requisito estabelecido no Edital.

 

WESCLEY PEREIRA
Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por Wescley Pereira da Silva, Pregoeiro(a), em 18/10/2018, às
22:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,Inciso II, da Portaria nº 144 de
11 de maio de 2017 do Ministério do Esporte.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0437816 e
o código CRC B1C74693.
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