Fortaleza/CE, 10 de maio de 2019.

ILUSTRE SR. PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL OE ACARAU

RECURSO ADMINISTRATIVO NO
PREGAO ELETRONICO N.2 0204.01/2019

•

ALSERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTOA, sociedade
ernpresaria com cadastro no CNPJ/MF 17.426.041/0001-47, domiciliada na
Rua General Castelo Branco, sin, Cidade dos Funcionarios, CEP 60.822-040,
em Fortaleza/CE, vem, com o devido respeito e acatamento, apresentar
RECURSO contra a decisao do Pregoeiro que desclassificou a recorrente do
Pregao Eletronico n.2 0204.01/2019, de acordo com as raz6es que serao
trazidas abaixo.
RESUMO DOS FATOS

•

Como se sabe, a Prefeitura Municipal de Acarau tornou publioo, por
interrnedio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, o edital do Pregao Eletrenico
n2 0204.01 /2019, cujo objeto a contratacao de pessoa jurfdica para prestacao
de services de mao de obra terceirizada, de forma contfnua, regido pela
Ocnsoldacao das leis Trabalhistas (ClT), para atender as necessidades de
diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Acarau/CE.

e

Ap6s a realiza9ao das fases de apresentaeao das propostas e de lances,
a AlSERVICE restou classificada em primeiro lugar. No entanto, a empresa foi
desclassificada do certame, sob o argumento de que a proposta apresentada
teria a identiflcacao da empresa.
No entanto, tal argumento nao merece prosperar. urna vez que a
AlSERVICE nao identificou sua proposta. Assim, de acordo corn as
disposicoss legais e o entendimento da doutrina e da junsprudencia, niio ha
como se admitir a desclassifica�ao da empresa, uma vez que as
disposi�oes do edital e dos instrumentos nonnativos apllcaveis foram
completamente cumpridas.
Com efeito, deve ser reforrnada a decisao proferida, reclassificando a
ernpresa ora recorrente e dando regular prosseguirnento ao certame com a
particioacao da ALSERVICE.

Desde logo, a empresa roga que, caso se entenda pela manutencao da
decisao ora combanda, envie-se os autos do presente procedimento licitat6ri�
D
autondade superior competente, nos termos do que determina o art.
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Decreto 5.450/2005.
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DA FUNDAMENTACAO JURIDICA

'(:)

DA INEXISTENCIA DE MOTIVOS PARA DESCLASSIFICAR
PROPOSTA DE PRE<;OS APRESENTADA.

•

10.7. Sera vedada a identi1icai;ao do licitante, sob pena de
desclassittcacao .

Como se pode verificar da ata do certame, a empresa teria apresentado
o "download da proposta" com sua identficacao. Entretanto, data maxima
venia, esta lntormacao nao merece prosperar.
Ora, Douto Pregoeiro, coma se pode verificar do documento que foi
apresentado, nao possfvel veriflcar qualguer identificacao da empresa.
Senao, vejamos um print da proposta que foi apresentada pela empresa:
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De acordo com a decisao proferida pelo Nobre Pregoeiro, embasou-se a
desclassiticacao da recorrente no item 1 O. 7 do instrumento convocat6rio, o qua I
prescreve o seguinte:
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Nern mesmo pelo nome do arquivo digital
possfvel identiflcar a
recorrente, ja que este foi nomeado apenas como "PLANILHA PREFEITURA
ACARAU.pdf� senao, vejamos o tmno do arquivo, tal qual apareca no
programa "Adobe Acrobat Reader

oc·:

� PLANlLHA PREFEITURA ACARAU.pdf • Adob� Acrobat Reader DC

Com a devida venia, a empresa ficou extremamente surpreendida com o
motive da sua desclassitlcacao no certame, tendo em vista que tomou todos os
cuidados necessaries para garantir o pleno cumprimento das dispcsicdss
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contidas no instrumento convocat6rio, inclusive no que diz respeito an

identificar;ao da licitante em sua proposta de precos.

e

Neste diapasao, como possivel desclassificar a empresa com base no
item 1 O. 7 se o documento enviado pela empresa nao possui qualquer
caracteristica que possa lhe identificar? Em nosso entender, esse
procedimento nao encontra amparo no instrumento convocat6rio.
Ademais, ainda que a empresa tivesse equivocadamente se identilicado
na proposta, o que nao e o caso, cabe realizar um questionamento: ate que
ponto vale a pena excluir uma proposta mais barata de um certame licitat6rio
em razao, exclusivamente, de aspectos forrnais? Com a devida venia,
necessario inicialmente sopesar todas as circunstancias do caso e, sem
duvidas, buscar o lim primordial de qualquer licitacao, que e atender ao
interesse publico .

e
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No caso sob analise, nao so a empresa apresentou a proposta mais
vantajosa para a Administra�ao, como tambem cumpriu com a previsao
editaUcia de nao se identificar na proposta apresentada. Desta leita,
somente com a reclassificacao da proposta apresentada pela ALSERVICE
que se estara atendendo aos principios mais basicos que regem as licitacdes.

e

Entretanto, como se pode ver, os atos praticados se alastam do
interesse publico na medida em que se da preferencia aos aspectos
meramente formais e se exclui do certame uma proposta mais barata e apta a
atender todos os requisitos do edital.

•

Assim sendo, inegavel o fato de que merece reforma a decisao
adminlstrativa que declarou a ALSERVICE desclassiflcada no presente
certame, uma vez que sua proposta nao apresenta qualquer identiflcacao da
licitante, conforme foi demonstrado acirna. No azo, impende destacarmos ainda
a redacao do art. 32, caput, da lei n2• 8.666/93, o qual preconiza que deve ser
observada a vincula9ao dos atos administrativos realizados no certame as
deterrninacoes do instrumento conilocat6rio:
Art. 39 A licita9ao destina-se a garantir a observancia do principio

constitucional da isonomia, a selei;ao da proposta mais vantajosa
para a administrai;ao e a promocao do desenvolvimento nacional
sustentavel e sera processada e julgada em estrita conformidade com
os principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vincula�o ao instrumento convocat6rio, do
julgamento objetivo e dos que lhes sac correlatos.

Sabre o postulado da vmculacao
Ilustre Marca! Justen Filho. Vejamos:

e imprescindfvel ci1ar o maqlsterio do

"(. . .) o ato convocat6rio possui caracteristicas especisis e anomalas.
Enquanto ato administrativo, nao se sujeita integralmente ao principio
da temporalidade (o ato posterior revoga o anterior). A autoridade
administrativa disp6e da faculdade de escolhe, ao editar o ato
convocat6rio. Porem, nascido ta/ ato, a pr6pria autoridade tice
subordinada ao comeoao dete. Editado o ato coovocetotio, o
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admm,stra do e o mteressado submetem-se a um modelo n
dor
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de SUa COnduta. Tomem-se previsivets. com Seguran9a OS
t)cl Q�
serem praticados e as regras oue os regerao. Restara ma�Y"'"-.-,minima de liberdade ao administrador, usua/mente de eaenseo
irrelevante. •
(JUSTEN FILHO, Mar�I. Comentarios � Lei de Licitacoes e
Contratos Administrativos, 2008, pag. 54)

Convem ainda trazer

•

a colacao o seguinte precedente jurisprudencial:

"ADMINISTRATIVO E CONSTITUCION.4L
MAN.DADO DE
SEGURAN9A.
LICITA!;J.O.
REMESSA
'EX
OFFICIO'.
CLASSIFICA<;AO DE EMPRESA - LIT/SCONSORTE PASS/VA
NECESSA.RIA - SEM OBSERVANCIA DOS DISPOSl<;OES
EDfTALJCIAS, RELEVADAS NO JULGAMENTO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO, PORQUANTO A PROPOSTA ERA A DE
VINCULA9AO
'MENOR
PRE<;O'.
DA
AUTORIOADE
ADMINISTRATIVA
AO
EDITAL.
MANTIDA.
SENTEN9A
CONCESSAO DA ORDEM.

1. A Admfnistrs9io nio poderla, como o fez, afastar as
exlglnclas contidas no ato convocatorio da liclta9llo, porque,
conforme mencionsdo, o edital vinr;vla intelramente a
Administra9io e os proponentes
suss clausulas, mesmo
consfdersndo que a proposts ds listisconsorte passi1111
necessaria era de 'menot pre90'.
2. Manuten9ao da r. sentenya. Remessa Necessaria lmprovida."

as

(TRF-2, REOMS n9• 57.297/ES, Rel. JUIZ ROGERIO CARVALHO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2005)

Do exposto, conclui-se que nao ha como se admitir qualquer ato
tendente a manter a decisao que declarou a recorrente como desclassificada,
pois esta apresentou sua proposta de acordo com os criterios previamente
estabelecidos no edital. Portanto, deve ser reformada a decisao administrativa
em questao em razao da redacao do art. 32, caput, da Lei n2• 8.666/93.

•

a

Com efeito, a decisao administrativa trazida
baila fere, ainda, o
principio do julgamento objetivo, malferindo, alem do art. 32, caput, os
seguintes dispositivos da Lei n2• 8.666/93:
Art. 41. A Administrayao nao pode descumprir as normas e condicoes
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
( ... )
Art. 43. A licita9ao sera processada e julgada com observancia dos
seguintes procedimentos:
( ... )
V • Julgamento e classifica!;io das propostas de acordo com os
criterios de avalla!;io constantes do edital;
( ... )
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comlssio levara em
considera!;io os criterios objetivos de11nfdos no edital ou
convite, os quais nio devem contrariar as normas e principios
estabelecldos por esta Lei.
§ 1 a E vedada a utiliza!;io de qualquer elemento, criterio ou fator
slglloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa alnda que
indlretamente elldlr o principio da igualdade entre os licitantes.
( )
Art. 45. 0 julgamento das propostas sera objetivo, devendo a
Comissio de llclta,ao ou o responsavet pelo convite realiza-lo
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em contormidade com os tipos de licita�ao, os
..:3,8,_I �
prevlamente estabelecidos no ato convoeeterre e de acor
om
.0 '
os fatores excluslvamente nele reterldos, de maneira a pos · · ® O�
sua aferic;ao pelos licitantes e pelos 6rgaos de controle.

Veja-se o ensinamento do ilustre Jesse Torres Pereira Junior:
"Ouanto aos principios nomeados na Lei n. 8.666193, consigne-se,
por ora, que:
( )
{e] o do ju/gamento objetivo atrela a Administra9iio, na apreciagiio
das propostss, aos cdterios de aferi9ao previamente definidos no
edi/al ou carta-convite. com o fim de evitar que o julgamento se fa<;a
segundo cmetios desconhecidos dos lichantes, ao alvedrio da
subjetividade pessoal do ju/gador; o art. 45 ilustra a proposito do
princfpio ao estatuir aue
ju/gamento das propostas sera objetivo,
devendo a Comissiio de licita<;ao ou o responseve! pelo convite
realiza-/o em conformidade com os tipos de licita<;ao, os ctuenos
previamente estabelecidos no ato convocstaio e de acordo com os
fa/ores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua
aferi<;iio pelos licitantes e pelos 6rgaos de controle '. •

...

•
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(PEREIRA JUNIOR, Jesse Torres. Comentanos lei das licitayiies e
contratacoes da administragao publica, 2007, p. 62i

A Administra¢o nao pode criar criteria de julgamento nao inserido no
instrumento convocat6rio ou deixar de seguir os que ja estao ali definidos, pois
estaria malferindo o princfpio do julgamento objetivo, vez que o "edital nao
pode transferir para a comissso a defini9ao dos criterios de ju!gamentos; estes
devem estar previamente explicitados no editaf, sob pena de entregar-se a
subjetividade da Comissao o ju!gamento das ptopostss" (PEREIRA JUNIOR,
Jesse Torres. Comentarios lei das licitacoes e contratacoes da adrninistracao
publica, 2007, p. 539).

a
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Estipulados os crlterics e exigencias a serem obedecidos pelos
licitantes, a Administra�ao Publica deve-lhes estrita observincia, niio
sendo cabivel evadir-se das regras que ela proprla determinou e as quais
aderiram os licitantes, conforme demonstra o voto proferido pelo Ministro
Gilson Dipp no arnbito do Mandado de Seguranca nQ. 8.411/DF:

e

"A proposito, apropriada a cita9ao do brocardo jurfdico que diz "o
edital a lei do corcurso". Nesse sentido, estabelece-se um vfncu/o
entre a Administra<;iio e os candidatos, ja que o escopo principal do
certame propiciar a toda coletividade i{Jualdade de condi<;oes no
ingresso no servico publico. Pactuam-se, assim, normas
preexistentes entre os dais sujeitos da rela9iio editallcia. De um !ado,
a Administrayao. De outro, os candidatos. Com tsso,
defeso a
qualquer candidato vindicar direito alusivo it quebra das condutas
lineares, universais e imparciais adotadas no certame.
O recorrente ao se submeter ao concurso concordou com as regras
previstas no Edita!, nao podendo agora se insurgir contra a referida
previsao.•

e

e

e

(STJ: Terceira Se�ao. MS n•. 8.411/DF. DJ de 21.06.2004)

Toda a jurisprudencla do Superior Tribunal de Justica e nesse sentido,
de que a Administra¢o nao pode desconsiderar o que foi estabelecido no
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e�ital n� mome_nto �e julgamento das propostas, em virtude do princ ·
vinculacao, senao vejamos:

"ADM/NISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATORIO. PRINC/P/0
DA VINCULA9AO AO EDITAL. ACORDAO QUE AFIRMA O
C(!MPRIMENTO DA EX/GENG/A PELO CANO/DATO. REV/SAO.
SUMULA 7/STJ.
1. 0 princfpio da impessoalidade obsta que criterios subjetivos ou
anti-isonomicos influam na esco/ha dos candidatos exercentes da
prestai;ao de servir;os pub/icos.
2. Na sa/vaguarda do procedimento licitat6rio, exsurge o
princfplo da vlncula;ao, prevlsto no art. 41, da Lei 8.666190, que
tem como escopo vedar administra;ao o descumprlmento das
normas contldas no edital. Sob essa 6tica, o principio da
vincula;ao se traduz na regra de que o lnstrumento convocstotto
taz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do
edltal ate o encerramento do certame.
3. Na hip6tese, o Tribunal reconheceu que o edital nao exigia a
autenticar;ao on line dos documentos da empress. Rever essa
alirmar;ao, seria necessario examinar as regras contidas no edital, o
que niio passive/ no recurso especial, ante os 6bices contidos nas
Sumulas 5 e 7 do STJ.
Recurso especial niio conhecido." (REsp 1384138/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em 15/08/2013,
DJe 26/08/2013)

a
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e

"'ADMINISTRATIVO. APROVA9AO DE CANDIDATA DENTRO DO
NUMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DIRE/TO L[QLJIDO
E CERTO A NOMEAfAO E A PpSSE NO CARGO. SITUA<;AO
PECULIAR. PREVISAO EDITALICIA DE POSS/BIL/DADE DE
PROV/MENTO INFERIOR AO NUMERO DE VAGAS.
1. 0 candidato aprovado em concurso pub/ico dentro das vagas
previstas tem direito lfquido e certo nomear;ao. Precedentes.
2. No presents caso, o edital condiciona as nomeai;oes
necessidade do setvico, disponibilidade financeira e orr;amentaria e
existencia de cargos vagos, nao vinculando a Administrar;ae
nemear;iie de numere determinade de candidates.
3. Dessa forms, deve prevalecer o estabelecido no lnstrumento
convocatorio, em atenfiio aos principios da vincu/afiio ao edits/
e da discriclonariedade da Administra;ao Plibllca.
4. Recurse ordinarie niio orovkio."

a
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a
a

(AMS 37.249/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)

Neste diapasao, cumpre que seja dado provimento ao presente pleito, a
fim de que se reforme a declsao que declarou a ALSERVICE desclassificada
no Pregao Eletronico n2• 0204.01/2019 da Prefeitura Municipal de Acarau, em
virtude de esta ter apresentado a proposta sem qualquer identifica�ao da
licitante, nos termos do que dispoe o item 10.7 do edital.
CONCLUSAO E PEDIDO
Diante de ludo o que restou acima exposto, a recorrente roga a Vossa
Senhoria que sejam acatados os argumentos ora soerguidos, de torma a
reformar a decisao que desclasslficou a proposta apresentada pela
empresa ALSERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTOA no Pregao
Eletronico n2• 0204.01/2019 da Preteitura Municipal de Acarau, dando-se
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regular prosseguimento ao procedimento licitat6rio com a partlcloacao iasta.
lmperioso ressaltar que empresa nao s6 apresentou a menor propost Q"
certame, respeitando-se todos os criterios, como tambsrn nao identificou s
proposta em qualquer momento e possui vasta experiencia para a orestacao do
objeto licitado.
Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
Atenciosamente,
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ALSERVICE SERV19os ESPECIALIZADOS LTOA
FRANCISCO JALES VASCONCELOS
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