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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO :
A ILUSTRE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SENAC/DF

  
 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2019

 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
  

 
 
 
 
 
 
VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELLI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.563.037/0001-
81, com sede no SAI, quadra 05, área especial 15, sala 205 – CEP: 71.200-055 vem, respeitosa e
tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar

  
RECURSO ADMINISTRATIVO

  
Em desfavor da decisão que desclassificou/inabilitou a Recorrente do certame, com fulcro no item 14 do
Instrumento Convocatório e pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas. 

  
I – SÍNTESE DOS FATOS

  
O SENAC está promovendo licitação na modalidade de pregão eletrônico, do tipo menor preço global, para
contratar empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, asseio,
higienização e jardinagem, consoante se infere da simples leitura do item 2.1 do Edital, in verbis:

  
2.1.- A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa, para prestação 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 neste Instrumento
Convocatório e seus Anexos.

  
Após a fase de lances e a desclassificação/inabilitação de algumas licitantes, a Recorrente foi convocada para
apresentar sua planilha e documentos para sua habilitação, o que foi atendido prontamente.

  
Ato contínuo, após receber os documentos, o ilustre Pregoeiro solicitou algumas modificações na planilha de custos
apresentada pela Recorrente, o que foi providenciado, em sua maioria, pela Recorrente.

  
Diante de alguns pequenos e insignificantes itens da planilha que, segundo o Pregoeiro, a Recorrente cotou em
desacordo com o Edital, a VISAN foi desclassificada/inabilitada do certame.

  
Ocorre, todavia, que tal decisão, data venia, merece reforma, pois viola os princípios basilares do procedimento
licitatório, em especial, o princípio da vantajosidade, conforme passa a expor.

  
II – DO EXCESSO DE FORMALISMO CONSTANTE NA R. DECISÃO RECORRIDA

  
No caso em tela, após o envio da proposta e documentos pela Recorrente, o ilustre pregoeiro solicitou a seguinte
diligência, in verbis:

  
Para VISAN SERVICOS TECNICOS EIRELI - Ao analisar a planilha enviada pela empresa VISAN SERVICOS
TECNICOS EIRELI, foi constatado alteração nos percentuais do Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional
Ausente, no Quadro Resumo Módulo 4 Encargos Sociais e Trabalhistas e a empresa retirou o do Submódulo 4.2 -
13º Salário, o adicional de férias.

  
Diante de tal decisão, a Recorrente fez a seguinte indagação:

  
Boa tarde Sr. Pregoeiro. como pode ser observado, o item Férias e Adicional de Férias Consta do Submódulo 4.5

  
O ilustre Pregoeiro, então, respondeu ao questionamento realizado nos seguintes termos:

  
Para VISAN SERVICOS TECNICOS EIRELI - Peço que a empresa efetue as alterações, conforme planilha publicada
em edital. A empresa tem o prazo de 30 minutos para efetuar as alterações, sob pena de desclassificação. Irei
convocar anexo novamente, para que a planilha seja enviada.

  
Pois bem. Diante de tal quadro, a Recorrida realizou as modificações que acreditava que seriam aquelas
necessárias para cumprir a solicitação do ilustre Pregoeiro, como, por exemplo, a mudança percentual das férias +
1/3 constante na aliena “a”, do subitem 4.5 da proposta, onde o percentual cotado foi elevado de 11,11% para
12,10%.

  
Contudo, este ilustre Pregoeiro entendeu que as mudanças realizadas não atendiam sua solicitação, pois a
Recorrente deveria ter modificado todas as linhas da tabela constante no subitem 4.5, adequando-as aos índices
constantes no modelo de planilha do Edital.
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Data maxima venia, a decisão de desclassificar a Recorrente é manifestamente ilegal, pois viola, frontalmente, os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vantajosidade.

  
Ora, o correto procedimento a ser adotado era simples: bastava o ilustre Pregoeiro esclarecer que as mudanças
realizadas pela Recorrente em sua planilha não tinham sido suficientes e solicitar, em diligência, a correta
adequação dos itens. 

 Ademais, vae ressaltar que houve tratamento desigual, na medida em que a empresa HPEX Apoio Administrativo
Eireli, obteve mais de uma oportunidade para ajustes de sua planilha de composição de custos, senão vejamos: 

  
20/03/2019 15:47:48 – Pregoeiro: Para HPEX Apoio Administrativo Eireli – Senhor fornecedor, o anexo foi
solicitado, cujo prazo para envio é de 02 (duas) para encaminhar os documentos de habilitação, PROPOSTA
ATUALIZADA e PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS.

  
20/03/2019 16:14:19 – Sistema – Senhor Pregoeiro, o fornecedor HPEX Apoio Administrativo Eireli, CNPJ/CPF
38.053.377/0001-81, enviou o anexo para o item 1.

  
21/03/2019 10:25:43 – Para HPEX Apoio Administrativo Eireli – Irei convocar anexo NOVAMENTE, no qual a
empresa tem o prazo de 30 minutos para enviar a PROPOSTA AJUSTADA

 Posteriormente, após DUAS tentativas de adequação da proposta da concorrente HPEX, restou pela não aceitação
de sua proposta por não haver contabilizado o Plano de Saúde e Assistência Odontológico.

  
E mais: o próprio Edital possui duas disposições que, expressamente, determinam que as propostas somente
sejam desclassificadas se possuírem irregularidades insanáveis, sendo lícito ao Pregoeiro realizar diligências para a
perfeita adequação da proposta.

  
Com efeito, se mostra interessante transcrever os itens 5.6 e 5.7 do Edital, in textu: 

  
5.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, que
forem omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.

 5.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais da proposta a exemplo de: erros
numéricos, erros de cálculo, divergência entre preços unitários, subtotais e final.

  
No caso em referência, não há dúvidas de que a suposta divergência nos percentuais cotados no subitem 4.5 eram
perfeitamente sanáveis, representando pequenas falhas formais, facilmente corrigíveis por meio de nova diligência.

  
Em que pese o ilustre Pregoeiro ter realizado uma primeira diligência, na qual a Recorrente procedeu a mudança
percentual das férias + 1/3 constante na aliena “a”, do subitem 4.5 da proposta (o percentual cotado foi elevado
de 11,11% para 12,10%), o correto seria, com base nos citados itens 5.6 e 5.7 do Edital, ter sido realizada uma
nova diligência para a correção dos demais pontos do subitem 4.5 do Edital.

  
A desclassificação da Recorrente representa um excesso de formalismo, que é combatido fortemente pela
jurisprudência, a qual já consolidou o entendimento de que meros erros no preenchimento da planilha não são
hábeis para ensejar a desclassificação/inabilitação. A propósito, confira-se:.

  
Agravos internos interpostos em razão de decisão monocrática concedendo antecipação de tutela recursal.
Restabelecimento da liminar proferida no primeiro grau suspendendo o certame. Pregão Presencial. Contratação de
empresa para a prestação de serviço de merendeira nas escolas do município de Joinville. Alegação de dano
inverso afastado pela possibilidade da Administração dar continuidade no serviço que estava sendo prestado.
Alegada perda do objeto em face da homologação do certame e adjudicação do objeto. Descabimento em face do
entendimento do STJ. Alegação de que a proposta do vale transporte foi realizada em desacordo com o termos do
edital. Equívoco na proposta em razão da ausência de resposta inteligível da Administração. Princípio da confiança.
Ausência da cotação da contribuição assistencial. Possibilidade. Valores descontados diretamente do salário do
trabalhador. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao
sindicato respectivo. Ilegalidade. Tema analisado no STF com repercussão Geral. Obrigação da Administração
fiscalizar o cumprimento do contrato. Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a
desclassificação da proposta. (...). É indevida a desclassificação de licitantes em razão da ausência de informações
na proposta que possam ser supridas pela diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei de Licitações. (TCU, rel. Min.
Ana Arraes). Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. (...). 3. Recurso extraordinário não provido.
Reafirmação de jurisprudência da Corte. (STF. Min. Gilmar Mendes). O inadimplemento dos encargos trabalhistas
dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade
pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (STF,
RE 760931. Tese de Repercussão Geral). (TJ-SC - AGV: 40080865320178240000 Joinville 4008086-
53.2017.8.24.0000, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 25/07/2017, Terceira Câmara de Direito
Público – Grifos Nossos)

  
E ainda:

  
(...). A inexeqüibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde que não contrariem
instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta (I.N. 02/2008 - Min. Do
Planejamento). Erros no preenchimento da Planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta,
quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se
comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação (I.N. 02/2008 - Min. Do
Planejamento). Não se pode perder de vista que a finalidade precípua da licitação é a escolha da contratação mais
vantajosa para a Administração Pública e, para atingi-la, não pode o administrador ater-se à rigorismos formais
exacerbados, a ponto de afastar possíveis interessados do certame, o que limitaria a competição e, por
conseguinte, reduziria as oportunidades de escolha para a contratação". (ACMS n. 2006.040074-1, rel. Des. Sérgio
Roberto Baasch Luz, Primeira Câmara de Direito Público, j. 21-6-2007). (TJ-SC - AI: 20150613872 Joinville
2015.061387-2, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 08/03/2016, Terceira Câmara de Direito
Público – Grifos Nossos)
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Importante frisar que, os valores apresentados por esta Recorrente estão em conformidade com a Legislação
vigente e que alinham as empresas de Terceirização para adequação e composição de seus custos de forma
exequível. E considerando a diferença de preços ofertada pela empresa Real JG Serviços Gerais Eireli, no valor
mensal de R$ 8.600,01 (Oito mil, seiscentos reais e um centavo), chegando ao valor anual de R$ 103.200,12
(Cento e três mil, duzentos reais e doze centavos), e em caso de renovação contratual por até 5 anos, pode-se
chegar a uma cifra bem maior, sem considerar os futuros reajustes, ou seja, R$ 516.000,60 ( Quinhentos e
dezesseis mil reais e sessenta centavos).

  
Patente, então, que a desclassificação da Recorrente foi baseada por excesso de formalismo, o que é vedado pela
legislação, constituição federal e o mais recente entendimento jurisprudencial sobre o tema, daí a necessidade de
provimento do presente Recurso.

  
III – DA NECESSIDADE DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DA RECORRENTE

  
Não obstante o exposto no tópico anterior, suficiente, por si só, para o provimento do Recurso interposto, há outras
importantes peculiaridades no caso concreto, as quais demonstram a necessidade de revisão da r. decisão
recorrida, com a conseqüente classificação/habilitação da Recorrente.

 Ora, no caso em tela, tem-se que a desclassificação da Recorrida decorreu, exclusivamente, pelo fato da
Recorrente não ter cotado as rubricas do subitem 4.5 de forma idêntica ao modelo contido no Edital.

  
Ocorre, todavia, que tal fundamentação, com todo o respeito, não merece prosperar. O fato de a Recorrente ter
cotado seus custos de forma distinta dos percentuais sugeridos no Instrumento Convocatório não tem o condão de
desclassificar e/ou inabilitar o licitante. 

 Se a Recorrente apresenta cotação de itens sem contrariar a legislação, não é possível sua desclassificação. 
  

Veja, no caso em tela, a cotação realizada pela Recorrente NÃO contraria a legislação, ela diverge, tão somente,
dos percentuais SUGERIDOS no Edital, o que não é suficiente para a exclusão da proposta apresentada.

  
O hipotético erro constante na planilha da Recorrente é irrelevante, pois não afeta o preço final da proposta,
tampouco representa algum risco para o SENAC, daí o motivo da necessidade de provimento do presente Recurso,
conforme, inclusive, defende o mais moderno entendimento jurisprudencial, in verbis: 

  
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCORRENTE POR FORÇA DE ERRO NA
PLANILHA DE PREÇOS. INSERÇÃO DA DESPESA "VALE ALIMENTAÇÃO" EM RUBRICA INADEQUADA. EQUÍVOCO
IRRELEVANTE POR NÃO ENSEJAR ALTERAÇÃO NO PREÇO GLOBAL. FORMALISMO EXAGERADO POR PARTE DOS
IMPETRADOS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. É
"vedado à Administração 'descartar, pela inabilitação, competidores que porventura apresentem falhas mínimas,
irrelevantes ou impertinentes em relação ao objeto do futuro contrato, como indevidamente tem ocorrido em
alguns casos. Quando sucede esse fato, o Judiciário tem vindo em socorro dos participantes prejudicados por tais
inaceitáveis exigências, que estampam, indiscutivelmente conduta abusiva por excesso de poder'. (CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 294/295)" (MS n.
4007578-73.2018.8.24.0000, rel. Des. Ronei Danielli, j. 9-4-2018).

 (TJ-SC - MS: 03030407220188240023 Capital 0303040-72.2018.8.24.0023, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de
Julgamento: 22/08/2018, Grupo de Câmaras de Direito Público – Grifos Nossos)

  
E mais:

  
ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO PRETENSÃO DA IMPETRANTE DE VER DECLARADA A INABILITAÇÃO DA EMPRESA
VENCEDORA DA LICITAÇÃO EDITAL EM CONSONÂNCIA COM AS LEIS ESPECÍFICAS E AOS PRINCÍPIOS
NORTEADORES DA LICITAÇÃO PÚBLICA E DA RAZOABILIDADE A LICITAÇÃO É INSTRUMENTO POSTO À
DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SE A
IRREGULARIDADE FORMAL FOR INCAPAZ DE MACULAR A ESSÊNCIA DA PROPOSTA, DE FORMA A NÃO AFETAR O
INTERESSE PÚBLICO OU A SEGURANÇA DO FUTURO CONTRATO, NÃO HÁ RAZÃO PARA A REJEIÇÃO DA PROPOSTA
NÃO DEVE HAVER NOS TRABALHOS NENHUM EXCESSO DE RIGORISMO RECURSOS PROVIDOS. (TJSP,
Apelação/Remessa Necessária 0039246-92.2010.8.26.0053, Des. Rel. PIRES DE ARAÚJO, 11ª Câmara de Direito
Público, julgamento: 05/02/2013 – Grifos Nossos);

  
Dessa forma, tem-se que não há motivo para manter a inabilitação/desclassificação da Recorrente!

  
IV – DOS PEDIDOS

 Diante do exposto, requer o conhecimento e, no mérito, o provimento do presente recurso para que seja declarada
a classificação/habilitação da Recorrida, com a conseqüente adjudicação do objeto licitado ao seu favor.

  
Nestes termos, 

 pede deferimento.
  

Brasília/DF, 01 de abril de 2019.
  

 
 
 
VISAN SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

 Wagner Souza Francisco
 Sócio Proprietário

 Fechar


