
Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE
TERMO: Decisório 
FEITO: Recurso Administrativo
REFERÊNCIA: Processo Licitatório nº 476907.008659/2021-83 – pregão eletrônico nº 01/2022/CRA-MG.
RAZÕES: Contra decisão que considerou preço exequível no valor de R$ 6.000,00 da licitante vencedora do item n. 2, a empresa ENEDINA DOS S
ARAUJO LTDA – CNPJ nº: 19.810.098/0001-70. 
OBJETO: Aquisição de 25 micro computadores e 25 licenças perpétuas do Microsoft Office 2019, conforme especificações mínimas constantes neste
Edital e seus Anexos.
RECORRENTE: REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIRELI, CNPJ nº 12.043.987/0001-00.
RECORRIDA: Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG. 
__________________________________________________________________________

1) DAS PRELIMINARES:

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIRELI, CNPJ nº 12.043.987/0001-00, já qualificada
nos autos do nº 476907.008659/2021-83 – pregão eletrônico nº 01/2022/CRA-MG, contra decisão da Pregoeira que considerou preço exequível no
valor de R$ 6.000,00 da licitante vencedora do item n. 2, a empresa ENEDINA DOS S ARAUJO LTDA – CNPJ nº: 19.810.098/0001-70.

2) DA TEMPESTIVIDADE:

A data para a abertura das propostas e recebimentos dos documentos de habilitação do pregão eletrônico era em 09/03/2022. Entretanto o processo
se desenvolveu nos dias seguintes após os devidos trâmites. O prazo final para a interposição de recurso era no dia 13/03/2022 e o prazo final para a
apresentação das contrarrazões era de 18/03/2022.
Foram verificados os prazos de apresentação do recurso administrativo e da contrarrazão. Todos os documentos apresentados na fase recursal do
processo licitatório ocorreram dentro dos prazos firmados.

3) DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRENTE:

Alega a RECORRENTE que:
“DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS
[...]
2. Após os procedimentos de praxe, procedeu-se com a abertura do anexo contendo os documentos de habilitação da empresa detentora da melhor
oferta, qual seja, 19.810.098/0001-70 – ENEDINA DOS S ARAUJO LTDA., ocasião em que foi constatado ela descumpriu com o item 10.3, 10.7 e 10.8
do edital.
3. Entretanto, acredita-se que, no calor dos acontecimentos, Vossa Senhoria equivocou-se ao entender que a aludida proponente cumpriu com todos
os requisitos de habilitação estampados no instrumento convocatório, razão pela qual não restou alternativa para a Recorrente senão manifestar, de
maneira imediata e motivada, a intenção de recorrer.
4. [...]
7. Ocorre que, para atendimento da supracitada exigência, A RECORRIDA APRESENTOU UMA PROPOSTA EXAGERADAMENTE INCOMPATÍVEL COM O
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO. Ou seja, basta uma análise superficial de seu conteúdo para constar que a finalidade almejada pelo edital não
foi atingida.
8. Isso se deve ao fato de que a proposta apresentada possui um valor muito abaixo do valor de mercado, ao ponto de ser inexequível para uma
licença original do fabricante Microsoft. [...]
9. Logo, como se observa, não há dúvida de que a decisão em voga deverá ser retificada em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e,
sobretudo, da vinculação ao instrumento convocatório.
[...]
15. Portanto, não resta dúvida de que a decisão em comento deverá ser retificada, pois o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não
permite solução diferenciada para o caso em questão.”(destacamos)

E no pedido a Recorrente requer:
“16. Diante do exposto, a Recorrente requer a Vossa Senhoria o conhecimento do presente recurso administrativo, pois tempestivo, para no mérito,
dar-lhe integral provimento, de modo A INABILITAR A RECORRIDA ante o descumprimento do(s) item(ens) editalício(s) mencionado(s) alhures, por
serem estas, no presente caso, as únicas manifestações possíveis de respeito aos princípios da legalidade, isonomia e, sobretudo, da vinculação ao
instrumento convocatório.” (destacamos)

Expostas as peças recursais dos licitantes, com todo respeito, em relação ao objeto do recurso houve um equívoco no pedido apresentado pela
Recorrente, já que quando se questiona o preço apresentado pelo licitante, o pedido deve ser o de DESCLASSIFICAR A PROPONENTE, desclassificar o
preço da licitante vencedora e NÃO PEDIR A INABILITAÇÃO DELA NO CERTAME, já que não foi levantado no presente recurso, nenhuma ocorrência ou
irregularidade em relação aos documentos de habilitação apresentados por ela.

4) DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELOS DEMAIS LICITANTES:

Foi aberto prazo para a licitante ENEDINA DOS S ARAUJO LTDA. e aos demais licitantes para apresentarem contrarrazões ao recurso no qual questiona
o preço ofertado por ela no certame para o item n. 2 no valor de R$ 6.000,00. Entretanto, nenhum licitante apresentou contrarrazão.

5) DA ANÁLISE DO RECURSO APRESENTADO

Na análise do presente item, precisamos nos ater ao disposto no edital do certame licitatório, vejamos:
“5.5. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos.

5.6. A Licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento ao
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

[...]

25.2. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar no ato da sessão pública;” (destacamos)

Diante dos destaques, na condução do certame licitatório, os licitantes precisam estar cientes que aceitam todos os termos postos no edital, os quais
não tenham sido impugnados, evidentemente. E, por outro lado, a pregoeira no objetivo se de buscar a proposta mais vantajosa para a
Administração, exerce sua atividade com esmero e zelo no sentido de avaliar cuidadosamente todos os pontos que estejam soltos no processo,
avaliando informações e/ou dados/documentos que a forma como foram apresentados, com a missão de averiguar sua regularidade normativa,
assegurando o alcance do interesse público.



Nessa perspectiva, os trabalhos empregados pela Pregoeira não foram diferentes do esperado dele e da equipe de apoio, tanto é que todas as
necessidades de informações/dados ou documentos complementares para respaldar as informações no processo, foram devidamente requeridos de
todos os licitantes, em especial da licitante vencedora do item n. 2 do certame, a empresa ENEDINA DOS S ARAUJO LTDA., como constam no
processo e foi dada a transparência que a lei exige.

No atendimento ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, os itens constantes do edital amparam a decisão dessa Pregoeira, de forma
objetiva, demonstrando claramente a todos os licitantes interessados, as normas regulamentadoras que serão utilizadas para avaliação dos
participantes, quanto ao julgamento das propostas e da habilitação dos participantes no presente certame licitatório.

No âmbito da administração pública federal, a título de exemplificação de norma que também abrange situação análoga ao objeto do presente, temos
o Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica. Neste
regulamento, o pregoeiro tem como prerrogativa sanar vícios ou falhas que não prejudiquem o certame licitatório, com vistas a atender o interesse
público, conforme o art. 47, vejamos:

“Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata
o caput, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.” (grifamos)

Dessa forma, no caso em exame, caso fosse constatado qualquer erro/equívoco na proposta da licitante vencedora do item n. 2, deveria prevalecer o
princípio do formalismo moderado, nos termos dos seguintes julgados:
Acórdão 357/2015-Plenário: “No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado,
que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados,
promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos
administrados.”

Acórdão 119/2016-Plenário: “Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse público, pode o princípio da legalidade
estrita ser afastado frente a outros princípios.”

A Legislação garante à Administração o direito/dever de efetuar as diligencias necessárias a fim de esclarecer ou complementar a instrução do
processo licitatório.

Diante do exposto, é certo dizer que a licitante vencedora do item n. 2 poderia ser diligenciada, para fins de justificar e prestar esclarecimentos acerca
de sua proposta, caso fosse necessário. Assim sendo, a Pregoeira no sentido de buscar a proposta mais vantajosa para o CRA – MG, realizou
diligências na data de 23/03/2022 junto ao portal da transparência em relação às últimas contratações com a empresa ENEDINA DOS S ARAUJO
LTDA. para apurar a real condição dos preços ofertados pela licitante ENEDINA DOS S ARAUJO LTDA. para item n. 2 no valor de R$ 6.000,00.

Foi verificado que nestas contratações (DOCUMENTOS ANEXOS), a licitante ENEDINA DOS S ARAUJO LTDA. entregou objetos similares à contratação
realizada neste certame, por preço similar e dentro da média do valor final ofertado por ela no PE nº 01/2022 CRA MG.

A Pregoeira avaliou as propostas apresentadas de todos os licitantes participantes, e, nesta avaliação empenhada por ela, todos os pontos do edital
foram levantados. 

Como já fora dito aqui, o intuito central é obter a proposta mais vantajosa para o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA/MG.
Ainda, caso reste alguma dúvida futura sobre algum ponto da planilha, e, a partir disso onere a licitante vencedora, ELA TERÁ QUE ARCAR COM
TODOS OS EQUÍVOCOS EFETUADOS POR ELA NA PLANILHA, NÃO CAUSANDO PREJUÍZO AO CRA/MG, conforme está estabelecido no edital.

Cumpre a nós destacarmos que todos os julgados desta pregoeira estão embasados nos princípios esculpido na Lei Federal nº 8.666/1993:
“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.” (grifo nosso)

Nessa esteira, amparado pelos fatos e fundamentos aqui apresentados, roga-se a necessidade do pleno cumprimento do regramento estabelecido, em
obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Na mesma linha, Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES, Hely Lopes, Licitação e Contrato Administrativo, 140 ed. 2007, p. 39) afirma que, uma vez
estabelecidas as regras do certame, torna-se obrigatório o seu cumprimento por todos durante todo o procedimento. Vejamos: 
“A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento
convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras
palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus
participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora.” (grifo nosso)

Por este destacado princípio, o Supremo Tribunal Federal – STF também já se manifestou sobre o tema expondo o seguinte entendimento:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira
sem assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao
instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não observou exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A
observância ao princípio constitucional da preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas
válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. E imprescindível a assinatura ou
rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena de a Administração não poder exigir lhe o cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5.
Negado provimento ao recurso. (STF - RMS 23640/DF) (grifo nosso)

Indubitável a importância de tal princípio para a legitimidade do certame, em sentido harmônico, veja como os argumentos aqui tecidos se alinham
com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União:
“Observe os princípios da transparência, do julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento convocatório e da escolha da proposta mais vantajosa
para a Administração, conforme regem os arts. 3º, art. 40, VII, art. 41, caput, 43, IV, art. 44, § 1º e art. 45, da Lei nº 8.666/1993.” (Acórdão
1286/2007 Plenário) (grifos nosso)

Também o Tribunal de Contas da União (TCU) é categórico ao dispor sobre a necessidade do atendimento rigoroso ao princípio da vinculação ao
instrumento convocatório. Em seu Manual de “Licitações & Contratos – Orientações e Jurisprudências do TCU” (4ª Edição, 2010), a Corte de Contas
assim registra:
“Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório
Obriga a Administração e o licitante a observarem as normas e condições estabelecidas no ato convocatório. Nada poderá ser criado ou feito sem que
haja previsão no instrumento de convocação.” 

A jurisprudência sobre a estrita vinculação ao edital é extensa. Fiquemos com um exemplo que aborda o tema sob o prisma do princípio da isonomia
(com nossos grifos):

“[14:28, 30/04/2021] Aline Parceira P: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO. ARTS. 3º E 41 , DA LEI Nº 8.666 /93 - LEI DE LICITAÇÕES . RECURSO PROVIDO. 1 - A licitação é um procedimento administrativo



formal para contratação de serviços ou aquisição de produtos pelos entes da Administração Pública direta ou indireta. 2 - 0 Edital faz lei entre as
partes e é uma garantia para a administração e administrados - Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 3 -A Administração Pública não
pode se dissociar do texto do instrumento convocatório (Edital nº 001/2015/SEAD-PI), sendo vedada qualquer exigência em desconformidade às
regras estabelecidas, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 4 - \"A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada\" (Art. 41 , da Lei nº 8.666 /93). 5 - No Edital não consta o requisito exigido pela Comissão licitante. 6 - O ato
impugnado está eivado de nulidade, posto que em desacordo com os termos do instrumento convocatório. 7 - Recurso conhecido e provido.
[14:28, 30/04/2021] Aline Parceira P: TJ-PI - Agravo de Instrumento AI 00186125420158180140 PI (TJ-PI)” (destacamos)

Na busca pelo atendimento ao princípio da isonomia e de se contratar a proposta mais vantajosa para a Administração, o Tribunal de Contas da União
decidiu:

“Considerando ser irregular a desclassificação de empresa licitante em razão da ausência de informações na proposta que possam ser supridas pela
diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei de Licitações; Considerando que, por meio da Súmula 262, este Tribunal firmou o entendimento de que “o
critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços,
devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

[...]

1.7. Dar ciência [...] de que, caso mantenha o interesse pela contratação dos serviços objeto do revogado Pregão Eletrônico [...], realize novo
processo licitatório, cuja condução deve transcorrer livre das seguintes irregularidades cometidas na condução daquele:

1.7.1. desclassificação de licitantes em razão da ausência de informações na proposta que poderiam ser supridas pela diligência prevista no art. 43, §
3º, da Lei de Licitações, o que contraria a jurisprudência deste TCU exemplificada pelos Acórdãos 1.170/2013 e 3.615/2013, ambos do Plenário;

1.7.2. desclassificação de propostas supostamente inexequíveis, sem conceder à licitante o direito de comprovar, de forma inequívoca, a
exequibilidade de sua proposta, contrariando a Súmula 262 deste Tribunal de Contas da União.

RESSALTA-SE QUE O VALOR ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO TEM CARÁTER APENAS REFERENCIAL, E EMPRESAS DE GRANDE EXPERIÊNCIA NO
MERCADO PODEM TER SUAS PROPOSTAS COM VALORES ABAIXO DO ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e demonstrar com segurança que
possuem as condições necessárias para executar o objeto.
Em análise fundamental, verifica-se que os princípios da isonomia e da busca pela proposta mais vantajosa assumem uma posição de destaque
durante a licitação. (TCU. Processo TC nº 024.604/2016-0. Acórdão nº 6.185/2016 – 1ª Câmara. Relator: ministro Bruno Danta)” (destacamos e
grifamos)

Da leitura dos itens retirados do edital do presente processo licitatório, com base jurisprudencial apresentada no presente e documentos anexos a
este que apresentam o resultado das diligências realizadas, conclui-se que a Pregoeira tomou todas as providências no sentido de verificar a
exequibilidade/regularidade do valor final de lance da licitante ENEDINA DOS S ARAUJO LTDA. para item n. 2 no valor de R$ 6.000,00.

Face ao exposto, baseando-se na orientação jurisprudencial e o atendimento dos princípios basilares da licitação, como da isonomia, legalidade,
vinculação ao instrumento convocatório, entendeu-se restar devidamente comprovada a decisão da Pregoeira em classificar a proposta e habilitar a
licitante ENEDINA DOS S ARAUJO LTDA e declará-la vencedora do item n. 2 no certame licitatório nº 476907.008659/2021-83 – pregão eletrônico nº
01/2022/CRA-MG.

6) DA DECISÃO:

Por todo exposto e à luz dos princípios basilares da licitação pública, primando pelos Princípios Gerais que regem o Direito Administrativo, em
consonância com os ditamos da Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520/2002, nos regulamentos vigentes do Conselho Regional de Administração de Mina
Gerais – CRA - MG, termos do edital e todos os atos até então praticados; a Pregoeira, pautada nos princípios basilares da licitação pública, DECIDE
POR NÃO ACATAR o presente recurso, para no mérito julgá-lo IMPROCEDENTE, mantendo o seu julgamento e declarando a licitante ENEDINA DOS S
ARAUJO LTDA vencedora do item n. 2 no certame licitatório nº 476907.008659/2021-83 – pregão eletrônico nº 01/2022/CRA-MG.

Submeto a presente manifestação à consideração superior de Vossa Excelência, para julgamento, o art. 109 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Belo Horizonte - MG, 25 de Março de 2022.

Adm. Flávia Castro de Mendonça Bernardes.
Pregoeira – Conselho Regional de Administração de Minas Gerais
CRA-MG 27.726. 

 Fechar


