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PARECER N° 074 - 2015 / ASSESSORIA JURÍDICA / SENAC-DF

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE

CONCORRÊNCIA SRP nO 12/2015 OBJETIVANDO

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

DESCATAVEIS E LIMPEZA.

SENHOR DIRETOR REGIONAL,

Vem ao exame dessa Assessoria Jurídica o recurso interposto pelas

empresas MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇO, IMP E EXP LTDA e BLG LICITAÇÕES

LTDA - ME, tempestivo concernente a decisão do pregoeiro do SENAC DF, (fls.

304/307) que inabilitou ao processo de Concorrência SRP nO 12/2015.

A Empresa MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇO, IMP E EXP LTDA foi

inabilitada por não ter apresentado o contrato social exigida no item 5.2.1

"b"(fI.102).

Alega a recorrente que a referida documentação foi apresentada e

autenticada no ato do credenciamento pela Comissão de Licitação.

(fls141/143).

Em que pese à apresentação dos documentos exigidos na fase de

credenciamento, esta Assessoria Jurídica entende pela validade dos referidos

documentos, pois, verificada a conformidade dos documentos habilitatórios

contidas no edital, bem como comprovada a aptidão do licitante para a

execução do objeto licitado. A apresentação na fase de credenciamento

constitui mero vício formal, sem qualquer repercussão na esfera de direito do

participante.

A Empresa BLG LICITAÇÕES LTDA-ME, foi inabilitada por ter o

Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
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(fI.276) exigida no item 5.2.2 "b" (fI.108) com a data de validade até o dia

23/07/2015, ou seja, vencida.

Alega a empresa recorrente, que ocorreu um erro formal ao anexar

o referido certificado com a data vencida, anexando posteriormente junto ao

recurso o certificado com a data de validade correta. (fls.306/307)

Em que pese à apresentação de certidão exigida pelo edital de

Licitação, fora do prazo estabelecido, esta assessoria jurídica entende pela

validade da juntada a posteriori, pois, verificada a conformidade dos

documentos habilitatórios com as exigências contidas no edital, bem como

comprovada a aptidão do licitante para a execução do objeto licitado, a

apresentação errônea constitui mero vício formal, sem qualquer repercussão na

esfera de direito dos participantes.

Nos casos em que uma questão formal não inviabiliza a essência

jurídica do ato, é dever da Administração considerá-Io como válido, aplicando o

princípio do formalismo moderado. A essência de tal princípio é representada

pela presença dos erros ou vícios formais, os quais podemos definir como

aqueles que, mesmo caracterizando infração ao instrumento convocatório, e até

mesmo a textos normativos, não ofendem à essência do interesse que a forma

visa exteriorizar.

Conforme preceitua Carlos Ari Sundfeld "O formalismo, é bem

verdade, faz parte da licitação, e nela tem seu papel. Mas nem por isso a

licitação pode ser transformada em uma cerimônia, onde o que importa são as

fórmulas sagradas, e não a substância das coisas" (in Parecer na licitação de

telefonia celular móvel - Banda B).

Diante de todo o exposto, salvo melhor juízo, esta Assessoria

Jurídica opina pelo deferimento dos recursos interposto pelas recorrentes e, por
conseguinte deve as mesmas serem habilitada na concorrência em análise.

É importante destacar que a presente decisão não vincula a

decisão superior acerca da adjudicação e homologação do certame, apenas faz

uma contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a
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este processo, fornecendo subsídios à Direção Regional, a quem cabe a análise

desta e a decisão.

Desta maneira submetemos a presente decisão ao Diretor Regional

do Senac-DF para apreciação e posterior ratificação.

É o parecer S.M.J.

Brasília, 05 de agosto de 2015.

K~ra Sanches
Assessora Jurídica

Senac-DF
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