
Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
Ao Senhor Pregoeiro do Conselho Regional de Administração – CRA/MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021

ILUSTRE PREGOEIRO

S&M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - EPP, vem respeitosamente através de seu representante legal que subscreve esta peça recursal, a presença de Vossa Senhoria, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO face a decisão de
sua inabilitação no Pregão em referência, o que faz com fundamento no inciso XVIII, do art. 4º da Lei nº 10.520/02 e pelas razões a seguir aduzidas:

I – DA SÍNTESE DOS FATOS

Em 27 de agosto de 2021, foi deflagrado o processo licitatório nº 05/2021, junto ao Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG 389144, na modalidade de Pregão Eletrônico, para a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de terceirização de mão de obra de apoio as atividades administrativas do Conselho Regional de Administração de MG-CRA.

O Sr. Pregoeiro, após a análise da proposta e documentação de habilitação da recorrente, resolveu por inabilitá-la no certame em referência, sob o seguinte fundamento:

“Motivo da Recusa/Inabilitação do Lance: A licitante S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, foi inabilitada em RAZÃO DE APRESENTAR O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS VENCIDO EM 03/09/21, bem como foi
constatado que no SICAF a empresa possui pendência nesse quesito. (destacamos)

A seguir serão expostos os argumentos de fato e de direito que comprovam a necessidade de reforma da decisão, com o fito de adequar a condução do certame aos ditames legais.

Cumpre ressaltar que o presente recurso não faz crítica à atuação administrativa dessa Administração e seus gestores, mas tem a intenção de servir como forma de aprimoramento, uma vez que os presentes apontamentos, além
de objetivarem a escorreita condução do certame, em adequação a jurisprudência das Cortes de Contas, também possui a finalidade de preservar a legalidade e o melhor interesse público.

Ao ser apreciado o presente recurso, espera-se implacável espírito de compreensão e legalidade, mormente que, hipóteses como a ora apresentada, pode trazer responsabilidades pessoais, na esteira da jurisprudência do TCU,
que tem responsabilizado o pregoeiro, condenando-o solidariamente com os demais responsáveis, caso a irregularidade por ele praticada tenha nexo de causalidade com eventual dano causado aos cofres públicos, o que, no
presente caso, se concretizará, caso mantida a decisão, o que se admite de forma estritamente hipotética.

Celebrar contrato com valor superior a uma proposta valida é danoso ao erário publico.

DOS FATOS

Nos termos do edital, item 5, subitem 5.1, “ após a divulgação do edital, os licitantes encaminharão exclusivamente por meio do sistema, CONCOMITANTEMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL,
PROPOSTA COM A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO E O PREÇO, ATÉ A DATA E O HORÁRIO ESTABELECIDO PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.(destacamos)

No caso em comento, a sessão pública foi designada para o dia 27/08/2021.

Conforme verifica-se no sistema comprasnet, a recorrente anexou no dia 27/08/2021 as 9:17 hs toda a documentação exigida no edital para haver sua habilitação comprovada.

Entre eles constou a Certidão Negativa de débito FGTS com validade período de 05/08/2021 a 03/09/2021.

Ocorre que transcorrido mais de 13 dias da abertura do certame com a desclassificação e ou inabilitação de 2 empresas, a recorrente foi convocada para apresentação da sua proposta comercial.

Após algumas indagações do Sr. Pregoeiro a respeito da proposta apresentada pela recorrente, esta foi surpreendida com sua inabilitação sob o argumento que “ A licitante S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, foi inabilitada
em RAZÃO DE APRESENTAR O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS VENCIDO EM 03/09/21.

Ora, não poderia a recorrente anexar no sistema CND de regularidade do FGTS com data de validade posterior a 03/09/2021, tendo em vista que a data limite para ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A HABILITAÇÃO foi em
27/08/2021.

REPISA-SE A CND REFERENTE A REGULARIDADE DO FGTS ESTAVA VALIDA NA DATA LIMITE PARA O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM 27/08/2021.

Não é crível exigir documentação vigente após a abertura da sessão pública, principalmente se considerarmos o prazo de validade da CND FGTS que é de apenas 30 ( trinta) dias. 

A lei exige que os documentos de habilitação estejam vigentes até a data limita fixada para abertura no certame.

Esta normativa está corroborada no edital, item 12.2 que assim prevê:

Os documentos de habilitação deverão estar VALIDOS NA DATA DA SESSÃO , exceto as certidões relativas a qualificação econômica financeira que não tem validade expressa. Nos demais, a validade corresponderá ao prazo
definido nos próprios documentos (destacamos)

Ainda, os documentos de habilitação da empresa vencedora que tiverem sua vigência expirada após a abertura da sessão pública deverão ser regularizados quando da assinatura do contrato conforme explicitado no item 15.4 do
edital aqui transcrito .

Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato de assinatura do contrato, será convocado outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o Contrato, e assim sucessivamente, sem



prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

Informamos por oportuno, que a empresa recorrente detém regularidade fiscal, trabalhista e jurídica vigente. 

DO DIREITO 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório deverá ser observado no contexto geral da sistemática normativa.

Uma vez estabelecidas, as normas editalicias devem ser mantidas até o fim. Ou seja, o edital também vincula a Administração, que só poderá alterar regras secundárias, não podendo interferir no critério de avaliação de
habilitação das licitantes .

Aceitar o contrário é permitir graves violações aos princípios da igualdade, da vinculação ao instrumento convocatório, da eficiência e da segurança jurídica.

Isso porque, a partir do momento em que foi divulgado o edital, todos os licitantes se inscreveram para concorrer em condições de igualdade e se prepararam para alcançar o desempenho ali exigido. Uma vez iniciadas as fases do
certame, não pode o órgão público buscar amparo na discricionariedade para alterar o que já havia imposto.

Após a abertura do certame não há que se falar em oportunidade e conveniência, mas sim em vinculação. A oportunidade e conveniência foram manejadas quando da elaboração do edital até sua publicidade. A partir daí, não há
mais que se falar em discricionariedade.

DOS DANOS AO ERÁRIO

A inabilitação da recorrente no certame, data vênia, de forma absolutamente equivocada, gerou a convocação da empresa que apresentou preço superior.

O preço ofertado pela recorrente foi de R$ 2236.000,00 (Duzentos e trinta e seis mil)

O preço da proposta aceita da empresa Augustus foi de R$ 254.224,80 ( Duzentos e cinquenta e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)

Ao longo dos 12 (doze ) meses de previsão contratual, tal contratação ensejará custos adicionais de mais de R$ 218.697,60 (Duzentos e dezoito mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).

Em caso de prorrogação contratual, o prejuízo aos cofres públicos ultrapassara a cifra de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

DOS REQUERIMENTOS

Isto posto e preenchidos os requisitos legais, PUGNA A RECORRENTE pelo recebimento do presente recurso para que seja processado e julgado por este Ilustre Pregoeiro, dando-lhe provimento para reformar a decisão de
inabilitação e, caso mantida, que seja encaminhado à autoridade superior para a reforma da decisão, determinando-se, após, o regular prosseguimento do certame.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Joseane Custodio dos Santos 
Representante Legal

 Fechar


