
                                                                     

PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 10/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 88/2018

  JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

Trata-se de recurso administrativo apresentado acerca do Pregão Eletrônico nº 10/2018, que
tem  por  objeto  Contratação  de  empresa  para  prestar  serviços  de  impressão  e  cópias
digitalizadas, com disponibilização de equipamentos, suprimentos, insumos e acessórios de
impressão,  conforme  a  descrição,  especificações  técnicas,  quantidades  e  condições
estabelecidas no Anexo I do presente edital.

I – DA TEMPESTIVIDADE/MOTIVAÇÃO DA INTENÇÃO DE RECORRER

A empresa recorrente ALLGED SOLUÇÕES DE TI LTDA., registrou intenção de recurso, via
Sistema de Compras Eletrônicas do Banrisul,  conforme disposto no Item 10.1 do Edital,
tempestivamente,  em  27  de  dezembro  de  2018,  motivando  da  seguinte  maneira:
“Manifestamos  intenção  de  recurso,  amparados  pelo  artigo  26  do  Decreto  5.450/05,
lembramos  que  tolher  antecipadamente  tais  fases  procedimentais  implicam em violar  a
legalidade do procedimento licitatório,  contrariando os princípios do artigo 5º do Decreto
5.450/05, do artigo 4º do Anexo I do Decreto 3.555/00, do artigo 3º da Lei 8.666/93, bem
como do  artigo  37,  caput  e  inciso  XXI,  da  Constituição  Federal,  indicaremos  todas  as
irregularidades em nossa peça recursal, sobretudo acerca da ausência de especificações
técnicas reportadas pela licitante que se pudesse dar o aceite na proposta.

II – DA ADMISSIBILIDADE

O  critério  de  aceitabilidade  do  recurso  exige  a  manifestação  imediata  e  motivada,  da
intenção de recorrer, tão logo seja declarado o vencedor do certame, conforme dispõe o
artigo 26, caput, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005:

“Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública,

de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção

de  recorrer,  quando  lhe  será  concedido  o  prazo de três  dias  para  apresentar  as

razões  de  recurso,  ficando  os  demais  licitantes,  desde  logo,  intimados  para,

querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo,  que começará a contar do

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos

indispensáveis à defesa dos seus interesses”.

Posteriormente, na data de 02/01/2019, tempestivamente, protocolou as razões do recurso,
na sede do CRCRS, sob n.º 2019/000010. Assim, a peça recursal apresentada cumpre os
requisitos de admissibilidade previsto na legislação, pelo que se passa à análise de suas
alegações.
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III – DAS ALEGAÇÕES E DO PEDIDO DA RECORRENTE

A Recorrente impõe-se contra a declaração de aceite da proposta da empresa MITALSUL
SOLUÇÕES  DIGITAIS  LTDA.,  melhor  classificada  no  certame  do  Pregão  Eletrônico  n.
10/2018, sob a alegação de descumprimento editalício e necessidade de desclassificação
da proposta da Recorrida, conforme razões a seguir expostas, resumidamente:

Informa que a Recorrida, em relação ao documento exigido no item 11.1, alínea d, do Edital,
referente  à  Habilitação,  apresentou a  certidão comprovando a  regularidade para com o
FGTS, com data de expedição de 23/11/2018, portanto posterior a data limite de 21/12/2018.

Ausência  de  comprovação  de  atendimento  do  Termo  de  Referência,  alegando  que  a
empresa Mitalsul se eximiu de atender ao Termo de Referência, uma vez que não fez sequer
uma indicação de marca/modelo para cada TIPO de equipamento, informando que os itens
14.19 e 10 do Edital, evidenciam que a proposta deve consignar os itens que serão matéria
de auditoria no momento da entrega. Evidencia ainda, que a empresa Mitalsul não reportou
nada além do preço, salientando que o Termo de Referência é claro em suas especificações
dispostas nos seus Itens 3 e 4, referentes, respectivamente, à Justificativa da Contratação e
ao seu Objeto. 

Segue:

“Desta forma, fica claro que a proposta apresentada pela empresa não supri as solicitações
do edital, bem como o envio do item 11.1. item d, em prazo diverso do solicitado no edital
postula desclassificação da empresa MITALSUL”.

“Ocorre que conforme analisado acima, houve descumprimento de exigências previstas nas
especificações mínimas exigidas dos equipamentos e de itens cruciais para o atendimento
técnico. Da mesma forma, houve ausência de apresentação de documentação válida pela
empresa MITALSUL”.

“Ainda,  o  artigo  3.º  da  Lei  8.666/93  expressa  os  princípios  jurídicos  norteadores  do
procedimento de licitação, encontrando-se, entre eles, os princípios da impessoalidade e da
vinculação ao instrumento convocatório, mormente quando as especificações técnicas da
multifuncional se encontram expressamente previstas no termo de referência do Edital.

Neste esteio, verifica-se que a Administração Pública deve julgar a proposta apresentada de
acordo com aquilo exigido em seu edital, sendo que os limites de subjetividade não devem
sobrepor ao critério objetivo do julgamento. 

Ou seja,  quando o ato convocatório estabelece as regras necessárias para a seleção d
proposta mais vantajosa,  não resta liberdade à autoridade administrativa para decidir  de
modo diverso áquele constante do Edital”.

“Finalmente,  não há dúvida de que ocorreram irregularidades no presente procedimento
licitatório,  o  qual  classificou  a  empresa  vencedora  em  desacordo  com  os  parâmetros
estabelecidos no edital e na Lei das Licitações, como já foi demonstrado”.

“Conforme demonstrado,  o  equipamento  possui  especificações  diversas  daquela  exigida
pelo edital, e portanto, a Recorrida incidiu em clara violação ao instrumento convocatório.
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Diante das circunstâncias, a administração não poderia abrir mão das regras exigidas, pois
criaria um “benefício” não previsto no Edital, favorecendo de forma indevida a recorrida em
detrimento das demais que se ajustaram às exigências editalícias.

Lembremos que a não desclassificação da Recorrida por estar  descumprindo os termos
editalícios traz ao presente certame caráter de nulidade ao passo que neste caso Vossa
Senhoria infringiria diversos Princípíos basilares do Direito Constitucional e Administrativo,
como da Moralidade, impessoalidade, Isonomia, Vinculação ao Instrumento Convocatório,
etc.

Portanto  a  Recorrente  demonstrou  de  forma  veemente  que  a  Recorrida  deve  ser
desclassificada  do  presente  certame  ou,  ainda,  que  deve  ser  declarado  nulo  o  ato
administrativo em sentido amplo, em conformidade com a súmula 473 do STF.

Em face de todo o exposto, requer-se o provimento do recurso para:

a)  Desclassificação  da  empresa  MITALSUL  SOLUÇÕES  DIGITAIS  LTDA.  da  presente
licitação  por  descumprir  com  o  edital  –  pois  não  apresentaram  Equipamentos  que
preenchem os requisitos previstos como exigência editalícias, apresenta desconformidade
do item 11.1 alínea d;

b) De qualquer decisão proferida sejam fornecidas as fundamentações jurídicas da resposta
e todos os pareceres jurídicos e técnicos a este respeito;

c) Seja o presente recurso ACEITO pela tempestividade de sua intenção;

d) Seja julgado procedente, de acordo com as legislações pertinentes à matéria.

e)  Reportamos, que pretendemos esgotar as vias administrativas conforme indicação do
ordenador de despesas desta instituição”.

IV – DAS CONTRARRAZÕES

A RECORRIDA, tempestivamente, na data de 08/01/2019, mediante protocolo CRCRS n.º
n.º  2019/000042,  apresentou  as  suas  contrarrazões  ao  recurso  interposto  pela  licitante
Allged Soluçõe de TI Ltda., conforme transcrição abaixo:

A  MITALSUL  SOLUÇÕES  DIGITAIS  LTDA.,  considerando  inconsistente  o  recurso
apresentado pela recorrente, informa que preparou a sua proposta totalmente de acordo
com o edital e que foi prontamente aceito por essa Administração.

“I- DOS FATOS

Ao que segue no edital:
8- Da proposta eletrônica de preços
8.12.  As  Licitantes  poderão  incluir  nas  respectivas  propostas  informações  adicionais,
catálogos ou quaisquer outros elementos, desde que de caráter meramente elucidativo.

Fica claro que não era obrigatório a inclusão de catálogos e sim opcional.

Em nossa proposta fica claro que na Declaração de que atendemos a todos os requisitos do
edital e seus anexos.
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Também  verificou-se  que  a  RECORRENTE não  incluiu  estas  informações  ao  lance  de
proposta conforme segue abaixo, informações da própria ATA:

ALLGED SOLUÇÕES DE TI LTDA. - CNPJ: 23.226.948/0001-65

Item 1: FRANQUIA DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS
Marca: Não Informado Modelo: Não Informado

Item 2: FRANQUIA DE CÓPIAS COLORIDAS
Marca: Não Informado Modelo: Não Informado

Item 3: FRANQUIA DE IMPRESSÕES TÉRMICAS DE ETIQUETA
Marca: Não Informado Modelo: Não Informado

Item 4: FRANQUIA DE DIGITALIZAÇÃO
Marca: Não Informado Modelo: Não Informado

II – DO DIREITO

11. HABILITAÇÃO
11.12. Após análise do pregoeiro, este notificará a licitante para eventuais complementações
ou substituições de documentos, que ocorrerão no prazo de 01(um) dia, salvo aplicação do
§ 1º do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06.

Lei n.º 123 de 14 de Dezembro de 2006.
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das
Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de
2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nºs 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.

Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios,  deverão  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de
regularidade  fiscal,  mesmo  que  esta  apresente  alguma  restrição.  (Redação  dada  pela  Lei
Complementar n.º 155, de 2016) Produção de efeito

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor  do  certame,  prorrogáveis  por igual  período,  a critério  da Administração Pública,  para a
regularização da documentação,  pagamento ou parcelamento do débito,  e emissão de eventuais
certidões  negativas  ou  positivas  com  efeito  de  certidão  negativa.  (Redação  dada  pela  Lei
Complementar n.º 147, de 2014)

2. Entretanto, a RECORRENTE, com o claro intuito de tumultuar e prejudicar o andamento
do  certame,  apresentou  um  recurso  absurdo,  ensejando  julgamento  demasiadamente
formalista  e  desconsiderador  dos  princípios  basilares  que  regem  os  procedimentos
licitatórios.

3.  Assim, tendo os fatos sido explicados,  passamos aos entendimentos doutrinários que
explanam e demonstram a razoabilidade dos argumentos nesta aludidos”.
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V – DA ANÁLISE ÀS ALEGAÇÕES FORMAIS 

1. Considerando as alegações da Recorrente,  em relação ao documento exigido no
item 11.1, alínea d, do Edital, referente à Certidão comprovando a regularidade para
com o FGTS.

Em análise às razões e contrarrazões acima dispostas, em relação ao item 11.1. alínea “d”
do  Edital,  a  Certidão  de  Regularidade  do  FGTS,  constante  na  folha  317  do  Processo
Administrativo  n.º  88/2018,  com  data  de  validade  vencida,  que  a  Recorrente  refere-se,
quando do envio da documentação de habilitação pela Recorrida, na data de 20/12/2018,
esta argumentou, na ocasião, através do e-mail com anexos referentes aos documentos de
habilitação solicitados no Edital,  que: 
“Tentei tirar uma nova documentação do FGTS, mas o sistema está fora do ar no momento,
então encaminhei o Registro e a declaração do SICAF atualizado para substituir a que esta
vencida”. 
Dessa forma, já constava o atendimento de acordo com item 11.2 do Edital, que dispensa a
Licitante de apresentação dos documentos relativos às informações válidas já atestadas
pelo  Certificado  de  Registro  Cadastral  –  CRC,  no  caso,  o  SICAF,  apresentado  pela
MITALSUL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA., conforme constante no Processo Administrativo, e
confirmada sua regularidade através de consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores. 
Evidenciamos  que  a  Certidão  comprovando  a  regularidade  para  com  o  FGTS,  foi
apresentada pela Recorrida, tempestivamente, na data de 21/12/2018, conforme constante
na folha 346 do Processo Administrativo n.º 88/2018, de acordo com a forma regulamentada
pelo edital, nos seus itens 11.11 e 11.12., e ainda, inclusive poderia ter sido apresentada,
posteriormente, conforme prazo disposto na Lei n.º 123/06, e devidamente contemplado no
Edital, nos seus itens 11.6, 11.7, 11.8 e 11.9. 

Neste contexto, embora não seja o fato ocorrido, vale destacar, inclusive, que o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região (TRF 4), apresenta precedentes que superam o fato, em
tese,  apresentado pela  Recorrente,  de  forma equivocada e  de encontro  às  disposições
constantes no Edital, no que se refere especificamente aos itens 11.2, 11.3, 11.6, 11.7, 11.8.,
11.11 e 11.12, conforme ementa a seguir:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. BANCO DO BRASIL.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EQUÍVOCO NA ENTREGA DE DOCUMENTO.
POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PREVISTA NO EDITAL.
INTERPRETAÇÃO.
1. Pelo princípio da razoabilidade, fundamentado nos mesmos preceitos dos princípios da legalidade
e finalidade (artigos 5º, II, LXIX, 37 e 84 da CF/88), as exigências administrativas devem ser aptas a
cumprir  os  fins  a  que  se  destinam.  Hipótese  em  que  o  ato  da  autoridade  coatora  mostra-se
desproporcional à finalidade pretendida, já que o equívoco na apresentação da certidão negativa de
débitos trabalhistas, não deve ensejar a desclassificação da licitante, considerando que o edital prevê
a possibilidade de prorrogação do prazo para regularização da documentação fiscal,  devendo ser
estendido também para a documentação trabalhista.
2. Tratando-se de licitação, deve prevalecer sempre a interpretação que favoreça a ampliação de
disputa entre os interessados, de modo a não comprometer o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
3. Remessa oficial improvida.
(TRF 4, Remessa Necessária Cível n° 5040521-11.2014.4.04.7000, Órgão
Julgador: 3ª Turma, Relator: Fernando Quadros da Silva, DJ: 10/06/2015)

Dessa forma, em relação ao item acima disposto, o recurso não dever ser provido. 
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2. Considerando que em relação à alegação da Recorrente, referente à ausência de
comprovação de  atendimento  ao  Termo de Referência,  ao  não  fazer  indicação de
marca/modelo para cada TIPO de equipamento.

Diante das alegações constantes nas razões e contrarrazões apresentadas em relação ao
acima  disposto,  verificamos  que  a  proposta  de  preços  apresentada  pela  Recorrida,
encontra-se regular  e de acordo com o modelo constante no item 14.19.2 do Edital  do
Pregão Eletrônico n.º 10/2018, não constando quaisquer desconformidades em relação ao
Modelo de Proposta de Preços constante no edital, apresentando declaração expressa da
Recorrida, de que o preço contratado atende as especificações e características previstas
no Edital do Pregão Eletrônico n.º 10/2018 e seus anexos, e ainda, que a proposta atende a
todos requisitos do edital e seus anexos.

Conforme  Item  10.4.  do  Termo  de  Referência,  cabe  a  Administração  a  verificação  da
conformidade  dos  bens  apresentados  com  as  especificações  constantes  no  Termo  de
Referência e na proposta apresentada, constando ainda, no seu item 10.5, que os bens
poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades. 

Assim, levando-se em consideração que o principal objetivo da administração é sempre a
busca da melhor proposta, que atenda aos requisitos do edital  e ainda que seja a mais
vantajosa  para  administração,  consideramos  que  a  Recorrida  atendeu  plenamente  as
disposições editalícias do presente certame.

Citamos ainda:

“Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, o “princípio do formalismo procedimental” passa a
noção  de  que  as  regras  procedimentais  adotadas  para  a  licitação  devem  seguir  parâmetros
estabelecidos na lei, não sendo lícito aos administradores subvertê-los a seu juízo.
Todavia, é preciso atentar para que, no cumprimento desse princípio, não se peque pelo “formalismo”,
consistente  no  apego  exacerbado  à  forma  e  à  formalidade,  a  implicar  à  absoluta  frustração  da
finalidade  precípua  do  certame,  que  é  a  de  selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração Pública.(grifo nosso)
Não são raros os casos em que, por um julgamento objetivo, porém, com apego literal ao texto da lei
ou  do  ato  convocatório,  se  excluem  licitantes  ou  se  descartam  propostas  que,  potencialmente,
representariam o melhor contrato para a Administração.
Para se evitar situações como essas no curso dos procedimentos licitatórios deve-se interpretar a Lei
e o Edital como veiculando “exigências instrumentais”,  expressão muito bem colocada por Marçal
Justen Filho. É dizer, o certame não se presta a verificar a habilidade dos envolvidos em conduzir-se
do modo mais conforme ao texto da lei, mas sim, a bem da verdade, a verificar se o licitante cumpre
os requisitos de idoneidade e se sua proposta é satisfatória e vantajosa para a Administração.”
(grifo nosso) TOSCANO, Fabricio Santos. Princípio do procedimento formal e formalismo . Revista
Jus  Navigandi,  Teresina,  ano  17,  n.  3286,  30  jun.  2012.  Disponível  em:
<https://jus.com.br/artigos/22134>. Acesso em: 28 dez. 2015”.

Dessa forma, entendemos que em relação a esse disposto, o recurso não dever ser
provido.
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A Lei n.º 8.666/93 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas  para  licitações  e  contratos  da  Administração  Pública  e  dá  outras  providências,
estabelece no seu art. 3º:
“A licitação destina-se a garantir  a observância do princípio constitucional da isonomia,  a
seleção  da  proposta  mais  vantajosa para  a  administração  e  a  promoção  do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” (Grifo nosso).

Nesse sentido, verifica-se que o objetivo do procedimento licitatório é selecionar a melhor
proposta  para  a  administração  pública.  No  caso  em  questão,  a  empresa  participante
MITALSUL  SOLUÇÕES  DIGITAIS  LTDA.,  atendeu  aos  requisitos  do  Edital  do  Pregão
Eletrônico n.º 10/2018, sendo  considerada mais vantajosa para o CRCRS, com atendimento
de todos os requisitos de habilitação solicitados no referido edital, não existindo afronta ao
princípio da vinculação ao edital e do julgamento objetivo, como quis nos levar a entender a
empresa ALLGED SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.

VI – DECISÃO DO RECURSO

De acordo com o ordenamento disposto no Artigo 3.º da Lei n.º 8.666/93 e com fundamento
no inciso VII  do art.  11 do Decreto Federal  n.º  5.450/2005:  julgo pelo conhecimento do
recurso  da  ALLGED  SOLUÇÕES  DE  TI  LTDA.,  e  no  mérito,  pelo  seu  indeferimento,
mantendo o posicionamento inicial no sentido de declarar vencedora do certame, a empresa
MITALSUL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.

Nos termos dos Incisos IV,  V e VI  do Art.  8.º  do Decreto n.º  5.450/05,  encaminhe-se o
processo à Presidente do CRCRS para julgamento do recurso, e, sendo o caso, homologar
o resultado do certame.

   Porto Alegre, 14 de janeiro de 2019.

Romoaldo Barros da Silva
Pregoeiro
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DECISÃO

Trata-se  de recurso  impetrado pela  licitante ALLGED SOLUÇÕES DE TI  LTDA., contra
decisão proferida pelo pregoeiro do CRCRS, referente à declaração de empresa vencedora
do Pregão Eletrônico n.º 10/2018.

Em  sede  recursal,  o  pregoeiro  manteve  sua  decisão  fundamentadamente,  não  sendo
possível vislumbrar atentado à lei ou às disposições editalícias. Pelo contrário, a atuação
demonstrou atenção aos preceitos licitatórios.

Ratifico  o  julgamento  do  Pregoeiro  e  nego  provimento  ao  Recurso  Administrativo
apresentado pela empresa  ALLGED SOLUÇÕES DE TI LTDA., à vista do que consta dos
autos, pelas razões de fato e fundamentos de direitos apresentados.

Assim, mantenho a decisão do Pregoeiro, que declarou vencedora do Pregão Eletrônico n.º
10/2018, a empresa MITALSUL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.

Em cumprimento ao que determina o Artigo 8.º, incisos V e VI, e Artigo 27 do Decreto n.º
5.450, de 31 de maio de 2005, ADJUDICO E HOMOLOGO o Pregão Eletrônico n.º 10/2018.

 Porto Alegre, 21 de janeiro de 2019.

         
                                                                               Ana Tércia Lopes Rodrigues
                                                                                   Presidente do CRCRS

Avenida Praia de Belas, 1554 – Praia de Belas – Porto Alegre-RS – CEP 90110-000

Telefone: (51) 3254-9400

crcrs@crcrs.org.br – www.crcrs.org.br


