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As Diversas Secretarias do Municlpio de Acarau!CE

Senhores Secretaries,

•

copra do recurso impetrado pela empresa ALSERVlCE SERVIC,:OS
ESPECIALIZADOS LTDA, participante no Pregao Eletronico n° 0204.0J/2019, com base no Art.
109, paragrafo 4°, da Lei n• 8.666/93 e suas alteracoes, clc Art. 4° da Lei n" I0.520i2002.
Acompanha o presente recurse as laudas do processo n" 0204.01/2019 juntamente com as devidas
informacoes e pareccres desta comissso sobre o caso.
Encarninhamos

Acarau/CE, 16 de maio de 2019 .

•

Av. Nicodemos Araujo, n" 2105, Ba,((0 vereador Antonio L,vino da Silveira
Acarau - Ceara CEP 62580·000
E·ornir licitaagray@hotmail.com
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As Diversas Secretarias do Municlpio de Acarau/CE

lnforma�iles em Recurse Admioistrativo

Pregao Eletronico n° 0204.01/2019
Assunt.o: Recurso Administrativo
Irnpctrante: ALSERVTCE SERVl(,':OS ESPECIALIZADOS LTDA

•

A Pregoeira Municipal de Acarau/CF. informa as Diversas Secretarias deste

Municipio accrca do recurse administrative impetrado pela referida empress, que fora considerada
desclassificada no processo acima citado por: "Pregoelro: Desclassijicu¢o da ALSERVIC/:..
SERVl(:OS ESPBCJALIZADOS LTDA I Licltanre 9: 0 concorretue apresentou download da
proposta com idenllficafa-O da empresa, o que diverge com o exigido 110 Item I 0, subitem 10. 7. "
Em sede de julgamento das laudas recursais, alegou a empresa recorreme que
apresentou proposta sem nenhuma identificacao, inclusive cola.ndo planilha no texto, e reafirmando
que ni'lo citou qualquer identificac;:iio cm sua proposta ou planilha.
Esclarecendo o alegado nlio ha como o mesmo manter-se sustentado, uma vez quc
esta explicitamente claro na planilha anexada a proposta que ha sim identificacao da ernpresa, na
parte superior, senlio vejamos no texto: PlANTLHA PREFEITURA ACARAU/332-ALSERVICE:
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nas laudas recursais a mesma planilha esta com essa partc
superior recortada, nos levando a supor que houve inclusive alteracao do que foi anexado ao sistema
BBMNET.

Vejarnos o que o Decreto n? 5.450/2005 trata sobre identificayao de licitantes no
curso do j ulgamento do pregao eletronico:

•

Art. 24. Classiftcadas as propostas, o pregoeiro dara inicio a Jase competiuva.
quando enlao os licitantes poderiio encaminhar lances exclusivamenie por meio do
sistema eletronlco.
§ 5• Durante a sesslio publica, os liciuuues serlio irformados, em tempo real, do
valor do menor lance reglstrado, vedada a identiju:ariio do liciumte:

No mesmo caminho, como niio poderia deixar de ser, o edital regedor e claro:
l 0. 7. Sertf vedada a ide11tificariiD do licuante, sob pena de desclassiflcacdo.

Como preve o edital norteador do certame, a veda�Ao a idennficacao
obviamente causara a desclassificacao do I icitante que i ncorrer na fa Iha, como ocorreu

c cnfatica,

O Decreto alhures no Art. 22, paragrafos 2°e 3°, nos socorre, demonstrando que as
propostas em desacordo com o edital dcvcm ser desclassificadas de forma Iundarnentada e registrada
no sistema como fora procedido.

•

An. 22. A partir do horario previsto no edital. a sessiio publica na internet sera
aberta por comando do pregoeiro com a u1,li:a900 de sua chave de acesso e senha.
§ 2° 0 pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas
que nao estejam em corformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
§ 3° A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registradu no
sistema. com acompanhamemo em tempo real por todos os participantes.
Tambem o edital regcdor vai na mcsma tonica.

I I./. Abertas as propostas, a Pregoeira Jara as devidas verificacoes, avaliando a
aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificacdo devera ser
fundamenuida e registrada no sistema.
Pelo que se dernonstra a pregoeira agiu conforme a Lei, aao havendo que se alegar
rigorismo ou desconfonn.idade.
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decidiu o STJ:

!sto pesto, em sede de descumprimento de
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exig�ncia comprovadamente legal,

..... desmereee habilitaeao em licitac;ao publica a concorrente que niio satisfax
as exigencies estabelecidas na Iegisla\:iiO de regenc.is e ditadas no edital."
Fonte: STJ. 1• turma, RESP n° 179324/SC. Registro n° !99800464735. DJ 24 Jun ..
2002. p. 00188. Revista Forum Administrative - Direito Publico vol. 17. Ano 2 de
julho de 2002.

•

E claro e inoquivoco o que se prega aqui, a lei niio comporta palavras inuteis (sendo

o edital a lei interna <la licitacao), porem niio e mister que se interprete a lcgislaylo (edital) da forma
que dela sc quer ti.rar provcito, ha que se coadunar com a realidade c a logica de sentido quc esta
implicita nesta, ou seja, se o edital exige, quern julga a licitayl'lo devera cumprir, nao sendo desta
forma, cometer-se-a ilegalidade.
Por conseguinre, na ha que sc falar em entendimento diverse, e a maxima: "Niio e
dado ao interprete ulargar o espearo do texto Legat sob pena de criar hipotese niio prevista" (Ivan
Rigolin).
O professor Toshio Mukai, pontua "Onde a lei niio d.Jstinguiu, niio cabe ao

interpret.efaze-lo".

Destarte, o edi1al regedor e claro, se a proposta divergir do edital,
dcsclassiflcada, sob pcna de cometer-se ilegalidade.

•

ha que

ser

Observemos que as previsees editalicias descumpridas como niio podcriam deixar de
ser, estao em conformidade com a legisla�-ao licitacional, Lei 11° I 0.520/2002 e Decreto n°
54sonoos, premente sua legalidadc.
O descumprimcnto supra nada mais poderia ensejar que seja a desclassificacao da
licitante, como ocorreu, nao podc a bem de qualquer aspecto, a nao scr o edital, a Pregoeira julgar o
procedimento licitat6rio, urna vez cssc exigindo, e forcoso quando ha descumpriment.o imputar-se ao
infringidor das normas editalicias o onus da inabilitacao, essa ea ratio leyJ.,.

E imperiosa a desclassificacao da proposta da impetrante, como fora decretada pcla

pregoeira, e conforme apontado, nilo pode prosseguir no certame empresa que descumpre o edital
regedor, deixando de cwnprir requisite formal, qua! seja a identificacao da licitante, como solicitado
em edital, sob pena de rcstarem prejudicados os licitantcs que se ativeram ao edital para formularern
suas propostas.
A licita�o devera pautar-se por um julgamento objetivo, ou seja, principolmente
aquele previsto no instrumcnto convocatorio, niio ha que se falar em aiirude diversa, o julgamento
devera seguir o rito e as normas editalicias.

Av. N1codemos Araujo, rr 2105, Bairro Vereador Antonio Livino da Silveira
Acarau - Ceara CEP: 62580·000
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E valido ainda salientar que a Lei

n° 8.666/93, em seu art. 3°, caput, rratou de
conceituar licitacao, em conformidade com os conceitos doutrinarios estabelecendo os principios da
vinculacso ao instrumento convocatorio, julgamento objetivo c igualda.de como estritamentc
relevantes no julgamento <las propostas e da habilitayao:

•

"A licitariio destina-se a garantir a observiinda do prindpio constituclonal da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Admittistra{:iio e sera
processad« e julguda. em estrila conformidade com os prindpios btisicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vi11culat;ilo ao instrumento convocauirio, do
julgamento objetivo e dos que lhes silo correlatos. "
A.ssirn, a luz dos enunciados alhures, nao podera o pregoeiro considerar classificada
a empresa impetrante, pelas razoes ja apontadas nesta peca, monnente em vista do descumprimento
aos itens do edital regedor, posto que, se assim proceder, descumprira o principio da vinculacao ao
instrumento convocatorio, consagra.do nas recomendas do Art 41, caput, da Lei de Licitacoes
Vigente, ipsis verbis:
"ArL 41. A Administra�ao nao pode dcscumprir as normas e condi�iies do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada,"

Ao comentar o art. 41 a.cima transcrito, o Prof. Marcal Justen Filho, em sua obra
"Comcntarios a Lei de Licitacoes e Contratos Administrativos", ensina:

•

"0 descumprimento a qual.quer regra do edital deverd ser reprimido, inclusive
atraves dos instrumentos de controle iniemo da A.dmi11istr(lfiio Publica". (pug.
381).
Administrative",

No dizer do saudoso Prof. Rely Lopes Meirelles, em sua obra "Lic.ilayilo e Contrato

"Nad« se pode exigir ou decidir alim ou aquem do edital, porque ea Lei interna
da concorrencia e da tomada de precos" (pag 88).

E entendimento correntio

na doutrina, como na jurisprudencia, que o Edita!, no
procedimento licitatorio, constitui lei entre as partes e e iostrumento de valida.de dos atos praticados
no curso da lici!ayao.
Na escolha do vencedor da licitayao deve-se verificar se todos os requisitos
expostos no edital de convocacao foram atendidos, sendo por obvio que a melhor proposta para a
Adminisrracao Publica e aquela que atende de forma perfeita ao edital de Convocacao, senao nao
haveria motivos para a existencia de tal edital, que sabemos ser fundamental na licitacao.

Av. Nicor.!emos Araujo. n • 2105, Bairro Vareador Antonio Livi no ca Silveira
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Na percepcao de Diogenes Gasparini, "submete tanto a Administracdo l'1ihllca
licitante como os interessados nu hcitai;i'io. os proponerues, ti ngorosa observdncia dos tertnos e
condtciies do edital".

Prossegue o ilustre jurista, nas linbas a seguir:
"(..) estabelecidas as regras de certa hcitacao, tornum-se etas molterdveis
durante todo o seu procedimento. Nada justiflca qualquer alteradio de momenta ou pontual para

atender esta ou aquela situacdo.

•

Ao descumprir normas editalicias, a Administracao frustra a propria razao de ser <la
licita�l\o e viola os principios que direcionam a atividade administrativa, tais como: o da lcgalidade,
<la rnoralidade e da isonomia
Nesta sears vejamos entendimento do STJ:
O STJ entendeu: "O principio da vinculacso ao instrumento convocaterio se
traduz na regra de quc o edital faz a lei entre as panes, devendo os seus tcrmos
serem observados ate o final do certame, vez que sc vinculam as partes."
Fonte: STJ. 1' tunna, RESP n° 354977/SC. Rcgistro n° 200101284066.DJ 09 dez
2003.p.00213

•

Descumprido estaria no caso o nao menos consideravel principio da igualdade entre
os licitantcs, quando se uns aprescntararn a documentacao segundo o dcterminado no edital, ourros
nao poderiam descumprir, ainda quando atrelados a este principio, segundo classificacao dada por
Carvalho Filho, estao os princfpios correlates, rcspectivamente, da competitividade c da
indistin�io .
Principio de extrema importancia para a lisura da licita,;:ao publica signifies
Jose
dos
Santos Carvalho Filho, "que todos os interessados em contratar com a
segundo
Admtnistracao devem competir em igualdade de condiciies. sem que a nenhum se ofereca vantugem
nao ex/ens iva a outro"
A margem do aduzido acima se observe o entendimento doutrinario de Celso
Antonio Bandeira de Mello sobre o assunto em questao:
"l - Licitaeao, pois, e um procedimento compaitivo - obrigatorio como regra pelo quaJ o Estado e dcmais cntidades governamentais, para constituirem rela,;:oes
juridicas as mais obsequiosas aos interesses a que devem servir, buscam selecionar
sua contrapartc mcdiante disputa constituida e desenvolvida isonomicamente cntrc
os interessados, n11 conformidade dos panlmetros antecipadamente estabelecidos e
divulgados.

Av Niccdemos Arauio, n" 2105, S&1rro Vereador Antoni" Livino da Silveira
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2 - Facil e ver-se que a licitayiio niio e um fim em si mesmo, mas um meio peio
qua! se busca a obtencao do negocio mais conveniente para o atendimcnto dos
interesses e necessidades publicas a serem supridos, tanto para assegurar, neste
desiderato, o pleno respdto ao principio da isonomia, isto e: o dever de ensejar
iguais oportunidades aos gue pretendem disputar o tratamento das relacoes juridicas
em gue o Poder Publico esteja empenhado.
Tern, pois um carater manifestadamente instrumental e competitivo, pois e um
recurso, wna via, para que as entidades estatais possam aportar idonee e
satisfatoriamente na satisfaeao de um interesse publico a ser preenchido mediante
relacso firmada com outrem. Logo, a obrigatoriedade do uso de tal instituto - sem
duvida importantissimo, tanto que a propria Constituicao o preve como obrigatorio,
no art. 37, XXI- (... )"
Outro principio que seria descumprido e o niio menos importante principio do
julgamcnto objetivo. A licitacao tern que chegar a um final, esse final co julgamento, realizado pela
propria Cornissao de Licitacao ou pregoeiro, e no caso de convite, por um servidor nomeado. Essc
julgamento deve observar o criterio objetivo indicado no instrumento convocatorio, Tai julgamento,
portanto, deve ser realizado por criterio, que sobre ser ohjetivo deve estar previamente estabelecido
no edital ou na carta-convite, Portanto, quern vai participar da lici�o tern o direito de saber qua! e o
criterio pelo qual esse certame vai ser julgado, como assim o foi.
Verificamos que o principio do julgamento objctivo encontra arrimo nas normas
dos Art's. 40, incise VII, 43, inciso V, 44 e 45 caput, todos da Lei n• 8.666i93 e suas alteracoes, ipsis
Ii/eris:

•

Art. 40. 0 edital conters no preambulo o mimero de ordcm em serie anual, o
nome da repartieso interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de
execueso e o tipo da licita�o, a mcn�iio de q ue sera regida por esta Lei, o
local, dia e hora para recebimento da documentacao e proposta, bem como
para inicio da abertura dos envelopes, e indicara, obrigatoriamcntc, o
seguinte:
Vil - criterio para julgamento, com disposi�oes claras e parametros objetivos;
Art. 43. A licita�ao sera processada c julgada com ohservsncla dos seguintes
procedimeotos:
V - julgamento e classifica�o das propostas de acordo com os crlterios de
avaliaeao constantes do edital;

Av. Nicodemos Araujo, n" 2105, Bairro Vereador Anti>nio Livino da Silveira
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Art 44 - :Vo julgamemo das propostas, a Comlssiio levara em co11sideraflio os
criJerios objetivos dejinJdos no edital ou 110 convite, os quais 11{10 devem

comrariar as normas e prlncipio« estabelecldos por esta Lei.

•

ArL 45 - 0 julgamento das propostas serti objetivo, devendo a Comisslio de
licitafiio ou o responsdvel pelo convite realizd-lo em conf)onnidade com os tipos
de liciJ�iio, os criterios previamente estabelecidos 110 ato convocatorio e de
acordo com os fatores exclustvameme nele referidos, de maneira a possibilitar
sua oferifiio pelos licitatttes e pelos <Jrgiios de comrote.

Zanella di Pietro, explicando este princlpio, afirma que, "Quanto ao julgamento
objeuvo, que e decorrencia tambem do principio da legalidade, esta assente seu significado: Q
;u/gamen10 das propostas Jui de ser (eito de acordo com os criferios fixados no edital."
Nesse exato pensar, confirma Odete Medauar que:
"o julgamento, na licitacdo, e a indicacdo, pela Comissdo de Licitacdo, da
proposta vencedora. Julgamento objetivo significa que deve nortear-se pelo crnerio previamente
fixado no instrumento convocatorio, observadas todas as normas a respeito."
Nesse diapasiio, considerar a impetrante classificada scria ferir os principios, da
vinculacao ao instnunento convocatorio, quando estao descumpridos itens do edital, da legalidade
quando o principio da vinculacao ao instrumento convocatorio resta previsto em lei (Art. 41, Lei n°
8.666/93) e ainda o principio da igualdade entre os licitantes quando uns cumpriram rigorosamente o
edital e outros niio satisfazem as exigencias dos itens editallcios, portanto nlio ha mais o que se
cogitar senao a permanencia da inabilitacao da concorrente ja citada,

•

Os principios constitucionais dirigern-se ao Executive, Legislaiivo e Judiciario,
condicionando-os e pautando a interpretacao e aplicai;:ao de todas as normas juridicas vigentes. No
Estado de Direito o que se quer e o governo das leis e nao dos homens.
Nao e por outro motive que Celso Antonio Bandeira de Mello da enfase ao
descumprimento <lesses princi pios, assinalando que:
"Violar um principio e muito mais grave que transgredir uma norma
qualquer. A desaten�lio ao princfpio implica ofensa ni'lo apenas a um espceifico
mandamento obrigaterio, mas a todo o sistema de comandos. E a mais grave
forma de ilegalidade oo inconstitucionalidade, conforme o escallio do principle
atingido, porque represents iasurgencta contra todo o sistema, subversao de
seus valores fundamentals, eontumelia irremissivel a seu arcaboueo logico e
corrosso de sua estrutura mestra, Isto porque, com ofende-lo, abatem-se as
vigas que o sustem e alul-se toda a estrutura nelas esforeada."

Av. Nicodemos Araujo, n" 2105, Bairr:;, Vereacor Ant&nio Livmo da Silveira
Acara,, - Ceara CEP. 62580-000
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Os principios comentados estiio estritamenie estabelecidos em lei, como ja
comprovado, por isso, classificar a impetrante, seria ferir o pri ncipio da Legalidade dos atos publicos,
conforme abordado, e como fa.cilmente se comprova pelos enunciados em tela.
O principio da legalidade constitui-se basilar na atividade administrative e scgundo

•

o quaJ a Administr�o esta rcstritamente regulada pelo instituido em lei, ou seja, o administrador ou
gestor publico csta jungido a letra da lei para poder atuar. Seu facere ou non facere decorre da
vontade cxpressa do Estado (com quern os agentes publicos sc coniundem, seguodo a teoria da
presemacao de Pontes de Miranda), manifestada por lei. Nesse exato sentido e a li�o de Celso
Ri.beiro Bastos:

,K, E que, com relacl\o i\ Administracilo, niio ha principio de liberdade
nenbum a ser obedeeido. ela criada pela Constituicao e pelas leis como mero
instrumeoto de atuacilo e aplicacao do ordenamcnto juridico. Assim sendo,
eumprira melhor o seu papel quanto mais atrclada estiver pr6pria lei, cuja
vontade deve sempre prevalecer. (CURSO DE DlREITO ADMINISTRATNO,
Saraiva, 2° ed., Silo Paulo, 1996, p. 25.)

t

a

O Mestre MIGUEL SEA.BRA FAGUNDBS. em sua obra "O Controle dos Atos
Administ.rativos pclo Poder Judiciario", Saraiva, Sao Paulo, 1984, pag. 3, assevcra:

·'Adm/nist,ar e apllcar a Lei de Oflcio."

•

Desta feita, classificar a recorrente seria incorrcr em ilegalidadc do ato
administrativo, e, consequentemente, do procedimento licitat6rio, caso em que haveria de ser o
mesmo anulado.
Desta forma, entendemos pela permanencia da dcsclassificacao da proposta da
empresa recorrente pelas razoes acima expostas, mantendo-se o julgamento dantes proferido como
forma de preservar-se a Iegislacao competente, mormente os principios norteadores da atividadc
administrativa, tais qaais, o da legalidade, igualdade, impessoalidadc, moralidade, vinculacao ao
iostrumento convocat6rio e julgamento objetivo.
AcaraufCE, 16 de maio de 2019.

Av. N1codemos Araujo. n' 2105. Bairro Vere�dor Antonio Livino da Silveira
Acarau - Ceara CEP 62580-000
E·mail 1,c,taacareu@hotmail.com

