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Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisõess

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 17/2017
 

Processo Administrativo nº 17/2017
 Pregão Eletrônico nº 15/2017

 Recorrente: Doce Sabor Comércio de Alimentos Ltda.
 Recorrido: Pregoeiro / Alto Rellevo Produtora de Eventos Eireli - EPP

 
Em cumprimento ao disposto no inciso VII do artigo 11 do Decreto 5.450/05, o Pregoeiro do Conselho Regional de
Enfermagem de Sergipe (Coren/SE) recebeu e analisou, em conjunto com a área técnica responsável, as razões de
recurso da Empresa Recorrente e as alegações de defesa da Recorrida Alto Rellevo Produtora de Eventos Eireli - EPP,
declarada vencedora do Grupo 01 do Pregão Eletrônico nº 15/2017, destinado à contratação de empresa especializada
em eventos, compreendendo a organização, execução e acompanhamento, para realização do XIII Encontro do
Conselho Regional de Sergipe (XIII ENCRESE) e V Encontro Sergipano de Auxiliares e técnicos de Enfermagem (V
ENSATE), de forma a proferir sua decisão sobre o recurso administrativo. 

 Examinando os pontos discorridos na peça recursal, apresentada tempestivamente apenas via portal eletrônico
Compras Governamentais do Governo Federal (http://www.comprasgovernamentais.gov.br) pela empresa Doce Sabor
Comércio de Alimentos Ltda., em confronto com as contrarrazões da Recorrida, com a legislação e com os
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais correlatos, exponho abaixo as medidas adotadas e as ponderações
formuladas que fundamentaram a decisão final. 

 
1) DOS FATOS

 
A Recorrente Doce Sabor Comércio de Alimentos Ltda. alega integralmente em sua peça recursal o que se segue:

 

A empresa Doce Sabor Comércio de Alimentos LTDA. CNPJ: 17.315.273/0001-28 entra com recurso o item 29-crachás
valor unitário R$ 3,24 gera um total de R$ 1.198,80 e não R$ 1200,00 sendo assim a proposta está formulada errada.
O senhor pregoeiro ofereceu o prazo de 42 minutos, 12 minutos a mais do que o oferecido anteriormente para as
devidas adequações na planilha enviada. A mesma retornou para o sistema de forma errada e elaborada com esse
vício. Peço a essa comissão de licitação que a empresa em questão seja desclassificada e o segundo lugar seja
convocado. Também no alvará da Cidade de Anápolis-Goiás o mesmo não consta o CNAE de organização de eventos.

 

2) DA FUNDAMENTAÇÃO
 

A Recorrente Doce Sabor Comércio de Alimentos Ltda. não fundamentou em sua peça recursal quaisquer
entendimentos capazes de endossar a oposição à decisão acerca do certame. 

 
3) DO PEDIDO DA RECORRENTE

 
A Recorrente Doce Sabor Comércio de Alimentos Ltda. requereu, diante tão somente dos fatos e sem os fundamentos
necessários que endossassem sua representação, a reconsideração por este Pregoeiro ou pela Autoridade Superior, a
reforma das decisões de aceitação da proposta e declaração de habilitação da empresa Alto Rellevo Produtora de
Eventos Eireli - EPP, devendo a mesma ter a proposta recusada, bem como ser inabilitada. 

 

4) DAS CONTRARRAZÕES
 

A RECORRIDA Alto Rellevo Produtora de Eventos Eireli - EPP não apresentou contrarrazões recursais.
 

5) ANÁLISE DO PREGOEIRO
 

a. Quanto à aceitação da proposta ajustada contendo erro no valor unitário do item 29
 

Referente à aceitação da proposta ajustada, encaminhada pela empresa RECORRIDA, cumpre destacar o seguinte:
 a.1) Às 10:00:48 foi dado início à sessão pública do Pregão Eletrônico nº 15/2017 e às 10:22:25 o Pregoeiro informou

que procederia a abertura das propostas do Grupo 01 para a fase de lances;
 a.2) Entre as 10:26:25 e 10:46 a fase de lances seguiu aberta e o sistema informou que a partir das 10:46 o pregão

entraria em encerramento aleatório;
 a.3) Às 11:13:36 o sistema informou o encerramento do Grupo 01 para lances, iniciando-se a fase de aceitação das

propostas;
 a.4) Às 11:20:24 o Pregoeiro questionou a empresa primeira colocada na etapa de lances, Alto Rellevo Produtora de

Eventos Eireli – EPP, se haveria possibilidade de negociação;
 a.5) Às 11:22:54 a empresa Alto Rellevo Produtora de Eventos Eireli – EPP respondeu informando estar no limite da

proposta e às 11:27:59 o Pregoeiro procedeu à convocação do anexo, solicitando o envio da proposta ajustada ao
último lance, bem como, se possível, da documentação de habilitação. Ressalte-se que o prazo para envio de cada uma
das documentações, é de até 2 (duas) horas para cada envio, nos termos dos itens 11.2 e 13.8 do Edital;

 a.6) Às 12:53:26 o Pregoeiro foi informado pelo sistema do envio do anexo pela empresa Alto Rellevo Produtora de
Eventos Eireli – EPP. No anexo estavam inseridos tanto a proposta ajustada ao último lance quanto a documentação de
habilitação;

 a.7) Às 13:01:53 o Pregoeiro confirmou o recebimento do anexo e informou aos licitantes que interromperia a sessão
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para intervalo de almoço, com retorno no mesmo dia, as 15h (horário de Brasília) / 14h (horário local). O Pregoeiro
destacou que o prazo considerado de envio de anexo também ficava interrompido;

 a.8) Às 15:01:19 o Pregoeiro reabriu a sessão pública. Logo em seguida, a empresa Alto Rellevo Produtora de Eventos
Eireli – EPP foi informada da necessidade de ajustes dos valores de alguns itens, para fins de arredondamento,
convocando o anexo às 15:16:09, situação aceita pela empresa, que reenviou a proposta ajustada às 16:06:03; 

 a.9) Cumpre destacar que o Pregoeiro informou às 15:09:00, as 15:12:53 e as 15:13:04 os itens e o valor total, que
careciam de negociação para arredondamento, dentre eles o item nº 27, que estava em R$ 1.650,00 (hum mil,
seiscentos e cinquenta reais) para o valor de R$ 1.198,80 (hum mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos),
reduzindo, portanto, em R$ 451,12 (quatrocentos e cinquenta e um reais e doze centavos);

 a.10) Considerando as interrupções referentes a troca de mensagens e a algumas correções de valores que o
Pregoeiro, erroneamente digitou, ficou estabelecido, após solicitação da empresa Alto Rellevo Produtora de Eventos
Eireli – EPP, o prazo final para envio até as 16:10:00;

 a.11) Às 16:06:03, a empresa Alto Rellevo Produtora de Eventos Eireli – EPP enviou o anexo contendo a proposta
ajustada, porém com o item 27, conforme solicitado, com valor unitário de R$ 99,90 e total de R$ 1.198,80 e o item
29, com valor unitário de R$ 3,24 (três reais e vinte e quatro centavos) e total de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos
reais), exatamente igual ao último lance ofertado.

 O Edital do certame, no item 11.7 do Edital regula a possibilidade de reenvio de proposta corrigida, dado ao Pregoeiro a
possibilidade de determinar o prazo para esse envio:

 
11.7 O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo as planilhas de composição de preços quando o
preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que as compõem necessitem de ajustes aos valores
estimados pelo Coren/SE. 

 

Quanto ao valor total supostamente errado do item 27, apresentado pela empresa Alto Rellevo Produtora de Eventos
Eireli – EPP e aceito pelo Pregoeiro, não prospera a possibilidade de recusa de proposta pela simples constatação de
equívoco de cálculo, haja vista haver tão somente uma discrepância entre o valor unitário e o total, este, entretanto,
permanecendo exatamente igual ao menor lance dado pela empresa e equivalente a 50,61% do valor estimado pelo
Coren/SE. 

 Cabe salientar que as alterações realizadas na proposta ajustada possibilitaram uma redução/negociação do valor
global do último lance do Grupo 01 de R$ 89.386,00 para R$ 88.907,19, garantindo economicidade ao Coren-SE.

 Além disso, o item 5.7 do Edital estabelece que “Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso
contido na proposta, prevalecerá este último e entre o unitário e o total, prevalecerá o primeiro.”, ou seja, para fins de
execução contratual, diante da contratação em questão ser pelo regime de empreitada por preço unitário, nos termos
do item 2.2 do Edital, o valor que prevalecerá para o item 27 é exatamente o valor unitário de R$ 3,24.

 
b. Quanto ao alvará concedido pelo Município de Anápolis-GO não constar o código referente a atividade de organização
de eventos segundo o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas).

 O Edital de Pregão Eletrônico nº 15/2017 estabeleceu no item 4.1, dentre as condições para participação do certame a
existência de objeto social pertinente e compatível com o objeto do certame, ou seja, organização/realização de
eventos.

 O item 12 do Edital apresenta o rol de requisitos necessários para a habilitação por parte dos licitantes participantes.
Em nenhuma condição ficou estabelecida a apresentação de classificação CNAE em alvará de funcionamento emitido
pelo município sede da licitante como critério de habilitação.

 Destaque-se que o referido item do Edital informa a realização, nos subitens 12.1 e 12.2, de consulta on-line ao SICAF:
 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a habilitação da licitante vencedora será comprovada por intermédio de

consulta on-line ao SICAF, o qual deverá apresentar o “status” de documentação obrigatória (Níveis validados de
Credenciamento, Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal Federal) e habilitação parcial (Regularidade Fiscal
Estadual/Municipal e Qualificação Econômico-Financeira) válidas, conforme exigido no art. 13 do Decreto nº
3.555/2000 ou apresentar os documentos que supram tal habilitação;

 
Importa inferir que na consulta ao SICAF, no nível Credenciamento bem como em consulta ao Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, foi verificada, dentre as atividades desempenhadas pela empresa,
a de Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, o que denota a compatibilidade entre o objeto
licitado e a atividade desenvolvida pela empresa Alto Rellevo Produtora de Eventos Eireli – EPP.

 Quanto a essa alegação da recorrente, cumpre frisar o entendimento manifestado pelos juristas e professores Jorge
Ulisses Jacoby Fernandes e Ludmila Reis, conforme artigo disponível no portal eletrônico Canal Aberto Brasil (disponível
em: https://canalabertobrasil.com.br/cnae-como-hipotese-de-restricao-em-licitacoes-publicas/):

 A CNAE é uma classificação usada com o objetivo de padronizar os códigos de identificação das unidades produtivas do
país nos cadastros e registros da administração pública nas três esferas de governo, em especial na área tributária,
contribuindo para a melhoria da qualidade dos sistemas de informação que dão suporte às decisões e ações do Estado,
possibilitando, ainda, a maior articulação intersistemas. A definição e atualização das subclasses são atribuições da
Subcomissão Técnica para a CNAE – Subclasses, organizada no âmbito da CONCLA, sob a coordenação de
representante da Secretaria da Receita Federal e com a participação de representantes da administração tributária das
esferas estadual e municipal e do IBGE.

 A Lei nº 8.666/1993, no § 9º do art. 22, exige a pertinência entre o objeto licitado e o ramo de atividade, o que
justifica essa exigência editalícia.

 Diante disso, é necessário pontuar que, pode-se interpretar que restringir a participação do licitante pelo motivo de
ausência da CNAE específica fere o princípio da competitividade.

 O edital pode prever exigências em consonância com os arts. 27 e seguintes da Lei de Licitações e Contratos. Vedações
sem motivação baseada em interesse público, no entanto, não podem ocorrer. A Administração Pública deverá ter
ponderação ao exigir as condições para habilitar, de modo que sejam estritamente necessárias para assegurar uma
prestação de serviço adequada.

 
Ressaltamos ainda que a empresa Alto Rellevo Produtora de Eventos Eireli – EPP comprovou, nos termos dos itens
12.4.2, por meio do sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo (CADASTUR)
administrado pelo Ministério do Turismo, bem como a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos pela
Polícia Militar do Estado de Goiás e pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

 Diante do exposto, não consideramos pertinentes e cabíveis o pleito e as alegações apresentados pela recorrente
quanto ao alvará concedido pelo Município de Anápolis-GO não constar o código referente a atividade de organização
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de eventos segundo o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas).
 

6) DECISÃO DO PREGOEIRO 
 

Assim, em face das razões expendidas acima conheço o recurso apresentado pela empresa Doce Sabor Comércio de
Alimentos Ltda. e nego-lhe provimento.

 
À consideração superior.

 
Em 04 de dezembro de 2017

 

ELVIS LIMA MOURA DA SILVA
 Pregoeiro

 
De acordo. Encaminhe-se o processo à Sra. Presidente do Coren/SE, para análise e, se for o caso, para os registros de
adjudicação e homologação, referentes ao Pregão Eletrônico nº 015/2017.

 
Em 04 de dezembro de 2017

 

MOISÉS DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA
 Procurador – OAB 7.397/SE

 Coren/SE
 Fechar


