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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO :
AO SR. PREGOEIRO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL – SENAC/DF

  
 
RECURSO ADMINISTRATIVO

 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2019 – SENAC/DF
  

 
 
MAIS SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.183.424/0001-06, situada à
Rua Paula Rodrigues, nº. 333, Bairro de Fátima, CEP 60.411-270, na cidade de Fortaleza/CE, vem,
tempestivamente, por intermédio de seu representante legal que ao final subscreve, apresentar RECURSO
ADMINISTRATIVO contra a decisão que desclassificou a recorrente no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2019 do
SENAC/DF, conforme as razões de fato e de direito que serão a seguir apresentadas.

  
1. DOS FATOS

  
Como é cediço, a MAIS SERVIÇOS participou do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do
SENAC, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução de serviços continuados de limpeza,
conservação, asseio, higienização e jardinagem, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e
higiene, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas
dependências das unidades do Senac-DF, conforme especificações contidas no Edital e em seus anexos.

  
Ocorre que no dia 25/03/2019 a MAIS SERVIÇOS foi convocada para apresentar documentação, incluindo proposta
de preços e planilha de composição de custos, no lapso temporal indicado pelo pregoeiro. Contudo, restou
desclassificada do certame por não ter apresentado o que foi requerido dentro do ínfimo prazo de 2 (duas) horas
estipulado pelo item 11.1 do Edital.

  
Entretanto, data maxima venia, a desclassificação não merece prosperar. Não só porque a proposta de preços
apresentada pela MAIS SERVIÇOS está completamente de acordo com as exigências do certame, mas também
pelo fato de que a desclassificação se deu em total inobservância ao princípio da vantajosidade, da razoabilidade e
proporcionalidade, além de ter sido fruto de um formalismo exacerbado.

  
É o que será a seguir demonstrado.

  
2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

  
Inicialmente, é importante destacarmos o fato de que no dia 25/03/2019, segunda-feira, data em que a recorrente
foi convocada para apresentar os documentos, a empresa não pôde realizar suas atividades em decorrência do
feriado alusivo à Data Magna do Estado do Ceará, definido pela Emenda Constitucional Estadual 73/2011.

  
Há de se ressaltar que a data supramencionada a muito tempo vem sendo seguida como feriado pela relevância
histórica existente para o Estado do Ceará, onde a empresa se encontra sediada. Dessa forma, seria de extrema
rispidez obrigar que seus empregados se fizessem presentes na referida data, em expediente normal de trabalho,
para cumprir com as atividades diárias do estabelecimento.

  
Nesta senda, conforme costumeiramente ocorre nesta data, a MAIS SERVIÇOS encontrou-se fechada, respeitando
o importante dia em questão e o direito de folga de seus trabalhadores. Consequentemente, por não haver
expediente no momento da convocação, não teve condições de apresentar os documentos requeridos e foi
desclassificada.

  
Visto isso, resta evidente que decidir por manter a desclassificação da MAIS SERVIÇOS por um evento fortuito, em
que a empresa não possui culpa por não ter condições de cumprir com o curto prazo de 2 (duas) horas, incumbe
em total afronta aos princípios basilares do Direito Administrativo e do ordenamento jurídico pátrio.

  
Ademais, Nobre Pregoeiro, é imperioso destacarmos ainda que a desclassificação da empresa é indevida, pelo fato
da proposta apresentada pela MAIS SERVIÇOS ser a mais vantajosa para a Administração Pública, como
cabalmente se verifica no lance proposto.

  
Ora, a proposta trazida pela recorrente foi cerca de 27% (vinte e sete por cento) menor que o valor inicialmente
estimado pelo SENAC, representando um desconto de R$ 1.122.486,20 (um milhão, cento e vinte e dois mil,
quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos). Além disso, comparando com a proposta da empresa
inicialmente vencedora do presente certame, tem-se que a diferença é de, pelo menos, R$ 163.201,32 (cento e
sessenta e três mil, duzentos e um reais e trinta e dois centavos).

  
Vê-se, portanto, que a MAIS SERVIÇOS consegue apresentar a menor proposta para a Administração,
contemplando todos os custos necessários à execução do serviço, aliado à toda a sua expertise na prestação
destes. Inegável que se está claramente diante da proposta mais vantajosa para o SENAC, tanto em preço quanto
em qualidade dos serviços.

  
Importa lembrarmos que o objetivo principal das licitações é a satisfação do Princípio da Vantajosidade, isto é, da
busca pela proposta mais vantajosa à Administração. É o que dispõe, de forma expressa, o art. 2º da Resolução
SENAC nº. 958/2012:
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“Art. 2 ° - A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o Senac e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são
correlates, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo.”

  
Tal princípio, data maxima venia, foi duramente mitigado na decisão proferida, sendo fruto de um claro formalismo
exacerbado da Administração, vez que desconsiderou a impossibilidade de convocar a empresa recorrente para
apresentar os documentos necessários, bem como a impossibilidade da mesma de apresentar os documentos em
virtude do feriado estadual existente na data de convocação para apresentação dos documentos. Convém, no azo,
trazer à lume os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles:

  
“A desconformidade ensejadora da desclassificação da proposta deve ser substancial e lesiva a administração ou
aos outros licitantes, pois um simples lapso de redação, ou uma falha inócua na interpretação do edital, não deve
propiciar a rejeição sumária da oferta. APLICA-SE AQUI, A REGRA UNIVERSAL DO UTILE PER INUTILE NON
VITIATUR, que o direito francês resumiu no PAS DE NULITÈ SANS GRIEF. Melhor será que se aprecie uma proposta
sofrível na apresentação, mas vantajosa no conteúdo, do que desclassificá-la por um rigorismo formal e
incosentâneo com o caráter competitivo da licitação.” 

 (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 11ª ed. Ed. Malheiros, 124 p)
  

Ainda sobre o assunto, é o ensinamento do saudoso jurista:
  

“O princípio do formalismo não significa que a Administração deva ser ‘formalista’ a ponto de fazer exigências
inúteis ou desnecessárias à licitação, como também não quer dizer que se deva anular o procedimento ou o
julgamento, ou inabilitar licitantes ou desclassificar propostas diante de simples omissões ou irregularidades na
documentação ou na proposta desde que tais omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e não causem
prejuízos à Administração ou aos concorrente.”

  
Imprescindível, ainda, transcrever a lição de Marçal Justen Filho:

  
“Não basta comprovar a existência do defeito. É imperioso verificar se a gravidade do vício é suficientemente séria,
especialmente em face da dimensão do interesse público. Admite-se afinal, a aplicação do princípio de que o rigor
extremo na interpretação da lei e do edital pode conduzir a extrema injustiça ou ao comprometimento da
satisfação do interesse público.”

 (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários À Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 5ª Ed. Revista e ampliada,
Ed. Dialética, pag. 436)

  
Importa mencionarmos que o próprio Poder Judiciário se inclina em reconhecer que o procedimento licitatório não
deve ser pautado num formalismo exacerbado que desvirtue sua finalidade e equipare-o a uma gincana, na qual
interessa apenas o cumprimento da etapa definida, indiferentemente de sua razão de ser. Nesse sentido, citam-se
as seguintes decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

  
STF:

 “Se a irregularidade praticada pela licitante vencedora, que não atendeu a formalidade prevista no edital licitatório,
não lhe trouxe vantagem nem implicou prejuízo para os demais participantes, bem como se o vício apontado não
interferiu no julgamento objetivo da proposta, não se vislumbrando ofensa aos demais princípios exigíveis na
atuação da Administração Pública, correta é a adjudicação do objeto da licitação à licitante que ofereceu a proposta
mais vantajosa, em prestígio do interesse público, escopo da atividade administrativa. (DJU de 13.10.2000)”

  
STJ:

 “DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - VINCULAÇÃO AO EDITAL -
INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO PELO JUDICIÁRIO, FIXANDO-SE O SENTIDO
E O ALCANCE DE CADA UMA DELAS E ESCOIMANDO EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS E DE EXCESSIVO RIGOR
PREJUDICIAIS AO INTERESSE PÚBLICO - POSSIBILIDADE - CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA ESSE
FIM - DEFERIMENTO. 

 (...)
 O FORMALISMO NO PROCEDIMENTO LICITATORIO NÃO SIGNIFICA QUE SE POSSA DESCLASSIFICAR PROPOSTAS

EIVADAS DE SIMPLES OMISSÕES OU DEFEITOS IRRELEVANTES.”
 (STJ, MS 5418/DF, Relator(a): Ministro DEMÓCRITO REINALDO, Primeira Seção – S1, DJ 01/06/1998)

  
Ademais, o próprio STJ vem entendendo ser excesso de formalismo a exclusão de licitante por pequenos erros ou
falhas ao longo do certame, visando assim privilegiar as propostas mais vantajosas para a Administração.
Vejamos:

  
“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA TÉCNICA. INABILITAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE
FALTA DE ASSINATURA NO LOCAL PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE.

 1. A interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do
procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta.

 2. O ato coator foi desproporcional e desarrazoado, mormente tendo em conta que não houve falta de assinatura,
pura e simples, mas assinaturas e rubricas fora do local preestabelecido, o que não é suficiente para invalidar a
proposta, evidenciando claro excesso de formalismo. Precedentes.

 3. Segurança concedida.”
 (MS nº 5.869-DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Primeira Seção, julgado em 11.09.2002, DJ 07.10.2002, p. 163)

  
“ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - BALANÇO PATRIMONIAL COM ASSINATURA DE CONTABILISTA E RATIFICADO
POR SÓCIO-GERENTE - EFICÁCIA - ELIMINAÇÃO DE LICITANTE - IRREGULARIDADE - SEGURANÇA DEFERIDA. -
NÃO E LICITO NEGAR-SE EFICÁCIA A BALANÇO ELABORADO POR PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE E
RATIFICADO PELO SÓCIO GERENTE DA EMPRESA LICITANTE.”

 (MS nº 5.623-DF, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, julgado em 29.05.1998, DJ
29.06.1998, p. 5)
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“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA EXCESSIVA.

 1. É excessiva a exigência feita pela administração pública de que, em procedimento licitatório, o balanço da
empresa seja assinado pelo sócio-dirigente, quando a sua existência, validade e eficácia não foram desconstituídas,
haja vista estar autenticado pelo contador e rubricado pelo referido sócio.

 2. Há violação ao princípio da estrita vinculação ao Edital, quando a administração cria nova exigência editalícia
sem a observância do prescrito no § 4º, art. 21, da Lei nº 8.666/93.

 3. O procedimento licitatório há de ser o mais abrangente possível, a fim de possibilitar o maior número possível de
concorrentes, tudo a possibilitar a escolha da proposta mais vantajosa.

 4. Não deve ser afastado candidato do certame licitatório, por meros detalhes formais. No particular, o ato
administrativo deve ser vinculado ao princípio da razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem caráter
substancial.

 5. Segurança concedida.”
 (MS nº 5.631-DF, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, julgado em 13.05.1998, DJ 17.08.1998, p. 7)

  
O mesmo entendimento é corroborado por outros tribunais brasileiros:

  
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE FORMAL NA PROPOSTA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA
DE TODOS OS SÓCIOS. MERO VÍCIO FORMAL. SANÁVEL.

 1. Para a concessão da antecipação da tutela, medida de cunho satisfativa, que constitui verdadeiro adiantamento
da decisão final, deve restar demonstrados a verossimilhança do direito alegado e o perigo na demora, isto é, o
fundado receio da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, caput e inc. I, do CPC).

 2. A Comissão de Licitação, buscando, com base no princípio da economicidade do julgamento das propostas,
manter aquela mais vantajosa para a ré ECT, concluiu que a ausência da assinatura de um dos sócios da empresa
vencedora não justificaria a desclassificação, pois não altera a ordem substancial na proposta, consistindo em mero
vício formal, a ser sanado de forma complementar.

 3. A relativização do formalismo no procedimento, inclusive com a concessão de prazo para sanar o defeito na
documentação, teve em mira o interesse público, mormente porque o art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, faculta à
Administração efetuar diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo em qualquer
fase da licitação.”

 (TRF-4, AgI nº 5022224-04.2014.4.04.0000/RS, Relator: Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle, 4ª Turma, Julgado:
14/10/2014)

  
Assim, como se verifica do entendimento dos Tribunais Pátrios, os equívocos existentes no cumprimento das
exigências do procedimento licitatório devem ser analisados e julgados sempre buscando atender ao interesse
público, deixando de lado a observância de formalismos que venham a mitiga-lo. Portanto, desclassificar uma
empresa, com uma proposta menor, por um mero formalismo, é algo que vai de total encontro ao interesse
público, principalmente, quando o engano não advém de culpa da empresa.

  
Desta feita, como já ventilado acima, a desclassificação da recorrente no presente certame acarretou a perda da
proposta mais vantajosa, o que é extremamente contrário ao interesse público. Assim, impossível não ser
percebido e reconhecido que a proposta da MAIS SERVIÇOS é a mais vantajosa para a Administração Pública,
devendo eventual equívoco na entrega da sua documentação ser relevado, ainda mais quando o erro a ela
atribuído diz respeito apenas a um desacerto no lapso temporal cabível para a convocação da MAIS SERVIÇOS.

  
Certamente, a opção pela desclassificação da recorrente desrespeitou o princípio da vantajosidade, o qual é
qualificado pela doutrina como o fim primordial da licitação. Veja-se novamente o ensinamento do ilustre Marçal
Justen Filho:

  
“A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do interesse coletivo por via da execução do contrato.
A maior vantagem possível configura-se pela conjugação de dois aspectos interrelacionados. Um dos ângulos
relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da Administração; o outro se vincula à prestação a cargo
do particular. A maior vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o dever de realizar a prestação
menos onerosa e o particular se obrigar a realizar a melhor e mais completa prestação. Configura-se, portanto,
uma relação custo-benefício. A maior vantagem corresponde à situação de menor custo e maior benefício para a
Administração.”

 (JUSTEN FILHO, Marçal. COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMNISTRATIVOS, 12a Edição,
Dialética, págs. 63)

  
Em igual sentido, ensina Carlos Pinto Coelho Motta:

  
“Como é sabido e exaustivamente reiterado na legislação, o princípio constitucional da economicidade é a própria
razão de ser do instituto da licitação, figurando com destaque no art. 3º da Lei nº 8.666/93 e exigindo que o
procedimento represente vantagem concreta da Administração na contratação do bem ou serviço. Destarte, o
processo competitivo não tem validade intrínseca, constituindo apenas um instrumento de melhoria do gasto
público. Quando, por qualquer motivo, deixa de ser vantajoso para o órgão ou entidade licitadora, perde seu núcleo
instrumental e torna-se ineficaz. Cumpre, então, eliminar todo elemento que não favoreça o epílogo necessário do
certame – ou seja, a contratação do objeto exato pelo melhor preço.”

 (MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Apontamentos ao regulamento licitatório das microempresas e empresas de pequeno
porte – Decreto nº. 6.204/2007. Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC. ed. 166. Brasília. Zênite.
Dez/2007, pág 1179; grifamos)

  
No caso telante, em face da realidade dos fatos, sobretudo no que tange ao feriado estadual na data da
convocação, demonstra-se essencial a realização de juízo de valoração acerca da presença da proporcionalidade e
razoabilidade no prazo que foi concedido à empresa para apresentação da sua documentação.

  
É imperioso afirmar que a razoabilidade surge da adequação dos meios aos fins. Ora, no presente caso, como se
pôde perceber, o prazo concedido (apenas 2 horas) era incompatível com a necessidade da empresa, restando
cristalino que o meio concedido pela Administração para o fim buscado não era suficiente.
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Em complemento à razoabilidade, a proporcionalidade surge como ferramenta eficaz a manter a administração
atuando dentro do possível, evitando que atue sempre com “mão de ferro” em todo e qualquer caso e evitando a
ocorrências de prejuízos ao interesse público.

  
Desse modo, faz-se mister o juízo de proporcionalidade no momento da decisão, a fim de evitar formalismos
exacerbados. Ora, razoavelmente, não há motivo para desclassificar a MAIS SERVIÇOS e, proporcionalmente,
haverá exagero se for mantida sua desclassificação.

  
Assim sendo, merece reforma a decisão administrativa que desclassificou a MAIS SERVIÇOS do presente certame
em respeito aos princípios da vantajosidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, bem como da vedação ao
formalismo exacerbado.

  
3. DO PEDIDO

  
Diante de tudo o que restou acima exposto, a recorrente roga a Vossa Senhoria que seja dado provimento aos
argumentos soerguidos na presente peça, de forma a reformar a decisão que desclassificou a proposta
apresentada pela empresa MAIS SERVIÇOS LTDA no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2019 do SENAC/DF, dando-se
regular prosseguimento ao procedimento licitatório com a participação desta.

  
Ressalte-se, ainda, que a desclassificação da MAIS SERVIÇOS vai de total encontro aos princípios da razoabilidade,
da proporcionalidade, da vedação ao formalismo exacerbado e, principalmente, da vantajosidade, vez que a
empresa não só apresentou a menor proposta no certame, como também possui vasta experiência para a
prestação dos serviços licitados.

  
Nestes termos,

 Pede deferimento.
  

Fortaleza, 1 de abril de 2019.
  

 
MAIS SERVIÇOS LTDA

 Geraldo Henrique Araújo
 CPF 227.241.411-72

 Fechar


