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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 10/2021

Processo Administrativo nº 10/2021
Pregão Eletrônico nº 08/2021-SRP
Recorrente: EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ: 21.061.770/0001-14). 
Recorrido: Pregoeiro do Coren-SE.

Em cumprimento ao disposto no inciso VII do artigo 17 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, o
Pregoeiro do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), formalmente designado pela Portaria nº
03, de 06 de janeiro de 2021, recebeu e analisou, em conjunto com a área jurídica e o setor de auditoria interna,
as razões de recurso da Recorrente contra a Recorrida, declarada vencedora da etapa de lances e habilitada no
Pregão Eletrônico nº 08/2021-SRP, destinado ao Registro de preço para eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de impressão, instalação e exibição de outdoors e outbus, para veiculação
de publicidade institucional, visando a atender à demanda do Coren/SE que serão prestados nas condições aqui
estabelecidas.

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, com
a legislação e com os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais correlatos, exponho abaixo as medidas
adotadas e as ponderações formuladas que fundamentaram a presente decisão final.

1) DOS FATOS APONTADOS

A Recorrente EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ: 21.061.770/0001-14) alega resumidamente em sua
peça recursal que o PREGOEIRO, indevidamente, procedeu com a inabilitação, haja vista o suposto cumprimento,
pela Recorrida, das exigências concernentes à qualificação técnica, conforme transcrição a seguir.

I – DOS FATOS SUBJACENTES Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional susografado,
a recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das exigências editalícias. No entanto, a douta
Comissão de Licitação julgou a subscrevente inabilitada sob a alegação de que a mesma não apresentou Atestado
de Capacidade Técnica, por isso, teria desatendido o disposto no Edital. Ocorre que, essa decisão não se mostra
consentânea com as normas legais aplicáveis à espécie, como adiante ficará demonstrado. II – AS RAZÕES DA
REFORMA A Comissão de Licitação ao considerar a recorrente inabilitada sob o argumento acima enunciado,
incorreu na prática de ato manifestamente ilegal. Senão vejamos: De acordo com o Edital, a licitante deveria
juntar documento de: “Requisitos específicos: 1) Apresentação de, pelo menos, um atestado de capacidade técnica
compatível com o objeto desta licitação.” Repetido no item “9.8. Qualificação técnica: 9.8.1. Comprovação de
aptidão para o fornecimento de materiais em características, quantidades e prazos compatíveis com os do objeto
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas
de direito público ou privado, contendo identificação completa do assinante e dados como cargo, endereço
eletrônico e número de telefone.”

2) DA FUNDAMENTAÇÃO

A Recorrente EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ: 21.061.770/0001-14), para fundamentar o pedido de
reforma referente ao descumprimento das exigências tocantes à qualificação técnica, mencionou os subitens 9.8 e
9.8.1 do instrumento convocatório, além de apresentar considerações sobre as características e meios de utilização
dos materiais envolvidos nos serviços objeto da contratação, conforme transcrição a seguir.

A Comissão de Licitação ao considerar a recorrente inabilitada sob o argumento acima enunciado, incorreu na
prática de ato manifestamente ilegal. Senão vejamos: De acordo com o Edital, a licitante deveria juntar documento
de: “Requisitos específicos: 1) Apresentação de, pelo menos, um atestado de capacidade técnica compatível com o
objeto desta licitação.” Repetido no item “9.8. Qualificação técnica: 9.8.1. Comprovação de aptidão para o
fornecimento de materiais em características, quantidades e prazos compatíveis com os do objeto desta licitação,
ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, contendo identificação completa do assinante e dados como cargo, endereço eletrônico e
número de telefone.” Considerando o item 2, no qual se lê: “Arte, impressão, instalação e desinstalação de outbus
de 2,10m x 1m, impressão adesivada, em papel colorido, conforme arte a ser definida no momento do envio do
empenho.”; Em atenção a essa exigência, a recorrente apresentou documentos mais que suficientes para o
atendimento ao item 9.8.1, que deixa claro que o atestado deve ser de FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ou seja,
quando vemos o item 2, os MATERIAIS são: PAPEL COLORIDO ADESIVADO COM UMA ARTE IMPRESSA. Ora, não
resta dúvidas quanto ao que é EXIGIDO, e ao que foi devidamente apresentado nos inúmeros atestados de
capacidade técnica. Os atestados apresentados, já reconhecidos como válidos para o objeto licitado com sua
exigência presente no Edital, são os mesmos que habilitaram a recorrente para arrematar o item 1. O Edital é
claro, redigido em língua portuguesa brasileira, e deve ser entendido à luz da OBJETIVIDADE, sintaxe e semântica
da gramática brasileira. Assim sendo, uma vez que a recorrente provou a capacidade técnica de sua situação, é
ilegal exigir – como exigiu a Comissão de Licitação -, a apresentação de documentos subjetivos, considerando que
este seja o único documento capaz de demonstrar o cumprimento da exigência.

3) DOS PEDIDOS
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A Recorrente EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ: 21.061.770/0001-14) requereu, diante dos fatos e
fundamentos apresentados, reforma da decisão que a inabilitou, revogando-se o ato de aceitação da proposta e
habilitação da licitante subsequente (SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E T) e
retornando a fase de habilitação e habilitando-a, conforme descrito a seguir:

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a
ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, admita-se habilitada a tanto. Outrossim, lastreada nas razões
recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não
ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109,
da Lei n° 8666/93.

4) DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões foram apresentadas apenas pela empresa MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
(CNPJ nº 18.975.648.0001-49), inabilitada para o item nº 2 por descumprimento do subitem 9.7.2 do Edital.
Segundo a licitante, a inabilitação da recorrente por descumprimento das exigências de qualificação técnica,
cumpre o Art. 30 da Lei nº 8.666/93, conforme transcrição abaixo.

Art. 30, da Lei 8.666/93: “ A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: II - comprovação de
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizará pelos trabalhos;
Conforme se pode ver, o princípio da seleção da proposta mais vantajosa é a finalidade da licitação, e o princípio
da vinculação ao instrumento convocatório deve estar vinculado àquele. Conforme explicitamos ao longo desta
peça, é interessante citar que a empresa recorrente, que se apega tanto ao Princípio da Vinculação ao Instrumento
Convocatório, está postulando a sua classificação baseada nos itens do Edital
Portanto, denota-se que a empresa recorrente, na tentativa de induzir o D. Pregoeiro ao erro, apega-se ao
Princípio da Vinculação quando lhe apetece, não condizendo com a realidade de aplicação deste princípio.
Cabe citar que todos os atos foram praticados consoante preconiza o Instrumento Convocatório, e que todas as
regras foram obedecidas. Quanto ao Princípio do Julgamento Objetivo, este de maneira alguma foi descumprido
pelo D. Pregoeiro, haja vista que este somente desclassificou a recorrente depois de analisar toda a documentação,
a fim de verificar a veracidade dos documentos apresentados.
Isto posto, percebemos que nada do que a recorrente alega pode prosperar, e, por conta disso, o Douto Pregoeiro
deve manter sua decisão de declarar a empresa como desclassificada deste certame.

5) ANÁLISE DO PREGOEIRO

Referente à inabilitação da qualificação técnica da empresa recorrente, EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA.
(CNPJ: 21.061.770/0001-14), o Pregoeiro ateve-se ao descrito no subitem 9.8 do Edital:

9.8. Qualificação técnica:
9.8.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de materiais em características, quantidades e prazos
compatíveis com os do objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, contendo identificação completa do assinante e
dados como cargo, endereço eletrônico e número de telefone. (grifo nosso)

Entretanto, ao observar as razões de recurso apresentadas pela recorrente, verificou-se a inobservância ao termo
“ou com o item pertinente”, contido no subitem acima mencionado, tendo o certame sido do tipo “menor preço por
item”, é imperioso considerar que cada item representa uma contratação específica, quando a análise for em torno
da qualificação técnica, conforme Súmula nº 247 do TCU, podendo, portanto, ser pactuada com um ou mais
licitantes. 

“Súmula TCU nº 247:
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a
contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para
o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de
habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”

6) DECISÃO DO PREGOEIRO
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Assim, em face das razões expendidas acima conheço o recurso apresentado pela empresa, EXO COMPANY
PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ: 21.061.770/0001-14), e nego provimento, mantendo a decisão da INABILITAÇÃO
para o item 2 (Outbus) em virtude do descumprimento dos requisitos editalícios referentes à qualificação técnica.

À consideração superior.

Em 29 de julho de 2021.

ELVIS LIMA MOURA DA SILVA
Pregoeiro
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