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PROCESSO -, DE LIC-ITAÇÃO NA MODALIDADE

PREG'ÃO OBJETIVANDO REGISTRO DE PREÇO PARA

EVENTUAL PRESTAÇÃO DE .SERVIÇOS GRÁFICOS,

AQUISIÇAÕ DE CANETAS, CAMISAS/UNIFORMES E

MEDALHAS. ANÁLISE RECURSAL.

SENHOR DIRETOR REGIONÁL,

Vem ao exame dessa Assessoria Jurídica o recurso interposto pela

empresa Foco Comunicação Visual Ltda. Tempestivo, concernente à decisão do.

'pregoeiro do SENAC DF, (fI.464) que inabilitou a empresa no processo de

Pregão Presencial nO. 18/2018.

/
A recorrente foi inabilitada por não ter apresentado o contrato

,
social exigido no item 5.1.1 alínea "b", abaixo transcrito:

-,
"5.1.1 - H'ABILITAÇÃO

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado no órgão competente"., .

Solicita a recorrente em preliminar que seja concedido o efeito
. ,A

- suspensivo à tnabllttação até.o julg,amento final da :ria administrativa.

Alega a recorrente que participou de Licitação Pública -sob a
modalidade Concorrência para sistema de réqlstro de preço, tipo 'menor preço .

, ,

por item, oriunda do edital Concorrência .18(2018. Afirma que participou do

procedimento licitatório representada pelo Sr. Marcelo Farias Correia Leibovich,

tendo sido credenciado conforme. extçência dó edital 'em seu item 4.4.2 do

(fedita I.

,<
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Afirma que a empresa fora inabilitada sob a "justiflcativà de que

não apresentou contrato soclal nos documentos de habilitação. Inconformada

enviou e-mail para comissão de licitação explanando a entreqa do respectivo

documento, que fora deyidamente autenticado por um servidor dó local.

. A resposta da Presidente da Comissão de Licitação fora informando

que seria necessária a apresentação de duas cópias e que houve a entrega da

documentação apenas no credenciamento.

.-..,..

Em síntese, conclui que houve uma confusão no momento da
, I

entrega da documentação referente à habilitação e que o Sr. Marcelo Leibovich

estava devidamente credenciado e habilitado a representar a empresa,

conforme consta nos autos o contrato social.

Fundamenta suas explanações em uma questão de burocracia

"excesso de formalismo" em que nada Interfere na capacidade. técnlcae menor

preço da recorrente.

Por fim requer que o recurso seja conhecido, dando-lhe

provimento a anulação da decisão recorrida de forma a declarar a licitante

habilitada a pro~seguir no pleito.
\

Erl) que pese a apresentação dos documentos exigidos ~a fase de
/

credenciamento, esta Assessoria Jurídica entende pela validade' do referido

documento, pois, verificada .a conformidade dos documentos habilitatórios

contidas no edltal, bem como comprovada' a aptidão do licitante para a
, '..

execução do objeto licitado. A apresentação na fase de habilitação constitui

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

participante.

Nos casos em que uma questão formal não ,inviabiliza a essência

jurídica do ato, é dever da Administração considerá-Ia' como válido, aplicando o -
princípio do forrnalisrno 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. " '({;'
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Conforme preceitua Carlos Ar] Sundfeld "O formalismo, é
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 celLrlarmóvel - Banda B).

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

Jurídica opina pelo provimento do recurso interposto pela empresa Foco
( f

Comunicação Visual ltda, para torná-Ia habilitada no pregão em análise.
I

-,É o pare~er.

Brasília, 18 de dezembro de 2018.

Ka
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