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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO (A) SR. (A) PREGOEIRO(A) DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS – CRA-MG

Ref.: Processo Licitatório Nº 01/2022/CRA-MG
Processo Administrativo Nº 476907.008659/2021-83
Pregão Eletrônico Nº 01/2022/CRA-MG

A REALTIME COMÉRCIO DE SOFTWARE EIRELI EPP, pessoa jurídica de Direito Privado devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 12.043.987/0001-00, sediada na (Rua Arlindo de Lara, nº 90, bairro Tingui,
cidade de Curitiba e Estado Paraná, CEP: 82.620-210, telefone: (41) 3262-5646, Cel. (41) 9.9912-2752, e-mail: REALTIME@LS3.COM.BR, por intermédio de seu representante legal subscrito ao final,
com supedâneo no artigo 4º, inc. XVIII da Lei 10.520/02, cc. art. 109, Inc. I, “a” da Lei 8.666/93, vem, com o devido respeito, à augusta presença de Vossa Senhoria interpor RECURSO
ADMINISTRATIVO em face da respeitável, porém equivocada decisão consistente na habilitação da proponente 19.810.098/0001-70 - ENEDINA DOS S ARAUJO LTDA, conforme razões de fato e de
Direito a seguir expostas:

DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. Ilmo(a) Sr.(a) Pregoeira, trata-se de processo licitatório na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, pelo critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, registrado sob o nº
476907.008659/2021-83, que possui como escopo a “Aquisição de 25 micro computadores e 25 licenças perpétuas do Microsoft Office 2019”, nas condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
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. Diante disso, em que pese o respeito e admiração nutridos pela Recorrente em relação as decisões de vossa autoria, demonstrar-se-á que o ato em comento deverá ser reformado, conforme se
demonstrará a seguir, na explanação de mérito.
5. Eis o resumo do essencial.
6. O instrumento convocatório traz, dentre outros, o(s) seguinte(s) requisito(s) habilitatório(s):

"10.3. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto;"

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. Ademais, de
acordo com o instrumento convocatório:

"10.5. Se a proposta de menor valor não for aceitável ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda ao Edital;
10.7. Será desclassificada a proposta final que: 
10.7.1. Contenha vícios ou ilegalidades; 
10.7.2. Não apresente as especificações exigidas no Termo de Referência;

10.8. Também será desclassificada a proposta final que: 
10.8.1. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;"

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. 
10. No ensejo, vale destacar que a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências, estabelece que:

“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.
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que
será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
(...)
VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;
VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
(...)
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
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(...)
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por
esta Lei.
§ 1º. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente
estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.

11. Oportunamente, impende destacar que o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles (Licitação e contrato administrativo. 14ª edição, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 40) ensina que:

“O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes quanto a Administração que o expediu. É impositivo para ambas as partes e para todos os interessados na
licitação (art. 41). O mesmo ocorre com o convite, que é um edital restrito”.

12. Ainda, Francis-Paul Benoit (Le Droit Administratif Français, 1968, p. 610) é incisivo ao afirmar que:

“Convém que as próprias autoridades administrativas respeitem as regras do jogo. O processo de concorrência dos candidatos não deve ser comédia, mais ou menos representada, antes do início da
qual já se sabe quem será o candidato eleito. O perigo da solicitação de propostas é que ele pode ser rebaixado ao nível de uma palhaçada, que sirva para mascarar, sob o pretexto de escolhas
imparciais, escolhas às vezes subjetivas”

13. Nesta senda, o Poder Judiciário decidiu que:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ART. 41, CAPUT, DA LEI 8.666/93. REQUISITO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS PRESTADOS.
DESCUMPRIMENTO. EDITAL NÃO IMPUGNADO OPORTUNAMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O princípio da vinculação ao edital, previsto no artigo 41, caput da Lei 8.666/93,
impede que a Administração e os licitantes se afastem das normas estabelecidas no instrumento convocatório, sob pena de nulidade dos atos praticados. 2. A apresentação de atestados de capacidade
técnica não supre a exigência editalícia de apresentação de contratos de prestação de serviços, tanto mais quando o instrumento convocatório não foi oportunamente impugnado. 3. Ao apresentar
documento como se fosse o contrato celebrado com a Administração em decorrência da licitação discutida nos autos, agiu a agravada de forma desleal, pois tentou alterar a verdade dos fatos (art. 17, II
do CPC) e induzir esta Corte a erro. 4. Aplicação de multa por litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento provido. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO
EDITAL. ART. 41, CAPUT, DA LEI 8.666/93. REQUISITO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS PRESTADOS. DESCUMPRIMENTO. EDITAL NÃO IMPUGNADO OPORTUNAMENTE. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O princípio da vinculação ao edital, previsto no artigo 41, caput da Lei 8.666/93, impede que a Administração e os licitantes se afastem das normas estabelecidas no
instrumento convocatório, sob pena de nulidade dos atos praticados. 2. A apresentação de atestados de capacidade técnica não supre a exigência editalícia de apresentação de contratos de prestação de
serviços, tanto mais quando o instrumento convocatório não foi oportunamente impugnado. 3. Ao apresentar documento como se fosse o contrato celebrado com a Administração em decorrência da
licitação discutida nos autos, agiu a agravada de forma desleal, pois tentou alterar a verdade dos fatos (art. 17, II do CPC) e induzir esta Corte a erro. 4. Aplicação de multa por litigância de má-fé. 5.
Agravo de instrumento provido. (AG 2002.01.00.036816-7/DF, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria De Almeida, Quinta Turma,DJ p.74 de 25/11/2003) (TRF-1 - AG: 36816 DF
2002.01.00.036816-7, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/11/2003, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 25/11/2003 DJ p.74)

14. Ainda: 

“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 - O 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. (TJ-PI - AI: 00186125420158180140 PI, Relator: Des. José
Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 08/02/2018, 2ª Câmara de Direito Público)

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.

DO PEDIDO
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.

Termos em que Pede,
E aguarda deferimento.
Curitiba, 14 de Março de 2022.

LUÍS GUSTAVO DE CARVALHO
DIRETOR
RG. Nº 9.257.500-4 SSP/PR

 
Voltar  Fechar


