
30/04/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=782508&ipgCod=21592381&reCod=393155&Tipo=R 1/2

Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO :
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 riscos 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.”.

  
 
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
exigência prescritas no Edital. 

 A Magna Carta no art. 5º, ao tratar 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,
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. 

 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.
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Assim, caso não seja provido o recurso, o que não se espera, estará admitindo/tolerando o descumprimento de
exigências contidas de forma expressa no edital, afrontando os artigos supra, frustrando o seu caráter competitivo
e consequentemente os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

 Posto isso, é pacífico o dever do agente público em respeitar integralmente o quanto dispôs o edital do Pregão
Eletrônico guerreado, reformando a decisão que considerou as recorridas habilitadas e/ou vencedoras.

 Do exposto, requer se dignem em rever e reformar a decisão exarada para que seja desclassificada a empresa EXO
COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA., pelos motivos amplamente expostos.

 Salvador(BA), 29 de abril de 2019.
 Radar Gestão de Negócios e Marketing Promocional Ltda.

  Fechar


