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Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisõess

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 04/2019
  

Processo Administrativo nº 04/2019
 Pregão Eletrônico nº 03/2019

 Recorrente: RADAR GESTÃO DE NEGÓCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA.
 Recorrida: EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA.

  
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 jurídica, as razões de recurso da
Empresa Recorrente RADAR GESTÃO DE NEGÓCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA. e as alegações de defesa da
Recorrida EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA., declarada vencedora da etapa de lances e habilitada no Grupo 02 do
Pregão Eletrônico nº 03/2019, destinado à contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de
organização de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização da Semana de Enfermagem 2019 e da IV
Corrida da Semana de Enfermagem 2019, compreendendo planejamento operacional, organização, execução,
acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico, de forma a proferir sua decisão sobre o
recurso administrativo. 

 Examinando os pontos discorridos na peça recursal, apresentada tempestivamente via portal eletrônico Compras
Governamentais do Governo Federal (http://www.comprasgovernamentais.gov.br) pela empresa Recorrente, 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 RADAR GESTÃO DE NEGÓCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA. alega resumidamente em sua peça
recursal que a Recorrida não apresentou as declarações inerentes ao credenciamento, em desacordo ao subitem 13 do
Edital, conforme transcrição a seguir.

  
“A RADAR GESTÃO DE NEGÓCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA. interpõe o presente recurso, visto que apesar
de encontrar-se em desconformidade com o edital, a empresa EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA., foi considerada
habilitada para o Lote 02 do certame. Por isso, passa a recorrente discorrer sobre o item do Edital que enseja a
necessidade de inabilitar a concorrente. 

 A EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA. deve ser considerada desclassificada no Lote 02, pois: 
 Não apresentou, na Proposta Comercial do lote que venceu, as DECLARAÇÕES que asseguram a Contratante, exigir da

Contratada a perfeita execução dos serviços, observando rigorosamente as especificações técnicas, em conformidade
com as normas e padrões do COREN-SE. A ausência dessas declarações, além de ensejar ris cos para a perfeita
execução e cumprimento rigoroso das responsabilidades por parte da Contratada, descumpre a exigência do item 13.
DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA, subitem 13.3 “Serão desclassificadas as propostas que não atendam as
exigências deste Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
seu julgamento.”.

  
2) DA FUNDAMENTAÇÃO

  
A Recorrente mencionou os arts. 5º (incisos II e XXXIV) e 37 da Constituição Federal de 1988, bem como a Lei Federal
nº 8.666/93 (arts. 1º; 3º, §1º; e 41), conforme transcrição a seguir.

  
Sendo assim, a administração pública deve pautar-se pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do
julgamento objetivo, e em ato contínuo desclassificar a licitante supracitada, posto que não observou as exigências
prescritas no Edital.

 A Magna Carta no art. 5º, ao tr atar dos direitos e garantias fundamentais, assegura a que:
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

 ...
 II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

 ...
 XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

 a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; (grifos
nossos)

 A CF assevera ainda que a Administração Pública deverá obedecer os princípios da legalidade, impessoabilidade (sic),
moralidade, publicidade e eficiência, bem como assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes, como se vê
em seu art. 37, abaixo transcrito:

 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:

 [...]
 XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da

 lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.(grifo nosso)

 Como forma de regulamentar o art. 37, XXI, da CF/88 foi promulgada a Lei 8.666/93, a qual institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública, conforme previsão do seu artigo 1º.
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Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. 

 Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

 No caso dos autos, é importante destacar os arts. 3º e 41 da Lei 8.666/93, posto que tratam da obrigação da
Administração Pública em se vincular ao instrumento convocatório, bem como da proibição de permitir tratamento
diferenciado aos competidores.

 Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta
mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,

 do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
 § 1º É vedado aos agentes públicos:

 I admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências

 ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no
art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;(grifo nosso)

 Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
  

3) DO PEDIDO DA RECORRENTE
  

A Recorrente RADAR GESTÃO DE NEGÓCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA. requereu, diante dos fatos e
fundamentos apresentados, reconsideração por este Pregoeiro ou pela Autoridade Superior, e reforma da decisão de
aceitação da proposta e declaração de habilitação da empresa EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA., devendo a
mesma ter a proposta recusada, bem como ser inabilitada, cabendo ao Pregoeiro, em seguida, a convocação da
segunda colocada da etapa de lances do Grupo 2, a Recorrente.

  
4) DAS CONTRARRAZÕES

  
A RECORRIDA EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA. em suas alegações que procedeu ao envio das declarações
mencionadas pela Recorrente, fazendo uso do sistema eletrônico, atendendo com isso o disposto no item 7 do Edital,
conforme transcrição abaixo.

  
O envio da proposta foi feita após a etapa de lances, como previsto em lei, conforme solicitação da administração,
então a comissão de licitação do COREN-SE analisou a proposta enviada, declarando-a ACEITA.

 O modelo de proposta presente no edital é apenas um modelo, não necessariamente precisa ser o mesmo enviado pela
empresa vencedora do certame. A proposta enviada deve, obrigatoriamente, estar em papel timbrado da empresa e
assinada.

 Senão vejamos do próprio edital:
 “5.8. As propostas deverão ser apresentadas de forma clara e objetiva, em conformidade com o instrumento

convocatório, devendo conter todos os elementos que influenciam no valor final da contratação, detalhando: 5.8.1. o
preço por item e o valor global da proposta, conforme o disposto no Instrumento Convocatório;”

 (...)
 “5.11. A apresentação da proposta implicará no pleno conhecimento e aceitação, por parte da licitante, de todas as

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.”
 Todas as declarações exigidas por lei foram marcadas em campo próprio do Sistema Comprasnet antes da oferta de

lances. Qualquer outra declaração que extrapole a legislação vigente é exorbitante e não passível de desclassificação
ou inabilitação.

 “4.5. Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação definidos neste Edital.”

 Uma vez com a proposta enviada, desde a etapa de lances, a empresa está vinculada ao edital e ao pregão, não sendo
razoável qualquer declaração que reitere o fato, o fato já existe por força da lei.

 A empresa EXO Company apresentou toda a documentação de habilitação impecável, com demonstração de capacidade
técnica acima do objeto licitado, sagrando-a habilitada no pregão 03/2019 do COREN-SE. 

  
5) ANÁLISE DO PREGOEIRO

  
Referente à aceitação da proposta ajustada, bem como a declaração de habilitação da Recorrida, cumpre destacar:

 a) O Edital, no subitem 7.4, é claro ao determinar os requisitos de envio das declarações referentes ao credenciamento,
conforme transcrição a seguir:

  
7.4. As declarações discriminadas abaixo, também serão enviadas pela licitante, através do sistema eletrônico, ou seja,
no momento da elaboração e do envio de sua proposta, as quais serão somente visualizadas pelo pregoeiro ou sua
equipe na fase de habilitação, quando poderão ser alteradas e reenviadas pela licitante, por solicitação do pregoeiro:

 7.4.1. Declaração de Fatos Impeditivos, conforme regulamentação constante da IN/MARE nº 05/95, com alterações da
IN/MARE nº 09/96;

 7.4.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de idade, conforme Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999;

 7.4.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta conforme determinado pela Instrução Normativa n.º 02 de
16 de setembro de 2009, emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.

 7.4.4. A licitante, quando for o caso, deverá declarar ainda, através do sistema eletrônico, no ato de envio de sua
proposta, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 (Micro Empresa-ME ou Empresa
de Pequeno Porte-EPP), em campo próprio do Sistema, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

  
b) Quanto às exigências estabelecidas no item 13 do Edital, não se verifica, de acordo com a transcrição a seguir, a
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vinculação entre a aceitação da proposta com o envio das declarações estabelecidas no subitem 7.4.
  

13. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 13.1. A proposta final ajustada ao último lance ofertado deverá conter: 

 13.1.1. Nome do representante legal da empresa responsável pela assinatura do contrato;
 13.1.2. Valores expressos, obrigatoriamente, em real;

 13.1.3. Apresentar valor por item e total, em algarismos e por extenso;
 13.1.4. Endereço, telefone/fax, CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento;

 13.1.5. Validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura do Pregão. 
 13.2. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente

devidamente comprovado e aceito pelo Pregoeiro. 
 13.3. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste Edital e seus Anexos, sejam omissas

ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento.
 13.4. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui

meio legal de prova.
 13.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou em cópia autenticada em

Cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos
originais para conferência pelo pregoeiro.

 13.6. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos.

 13.7. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
  

6) DECISÃO DO PREGOEIRO 
  

Assim, em face das razões expendidas acima conheço o recurso apresentado pela empresa RADAR GESTÃO DE
NEGÓCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA. por entender o cabimento dos pressupostos recursais inerentes
(sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação) e nego-lhe provimento.

  
À consideração superior.

  
Em 10 de maio de 2019.

  
 
ELVIS LIMA MOURA DA SILVA

 Pregoeiro
 Fechar


