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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Recorrente: CATAVENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA .

Recorrida: SPLIT SERVICE REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Órgão: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO SESC PARÁ N° 21/0026-PG

CATAVENTO REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob o nº 03.534.028/0001-05, e identificada nos autos do
Pregão em epígrafe na condição de participante, vem, por sua representante legal identificada ao final, à presença do Ilustre
Pregoeira e Douta Comissão de Licitação, na pessoa da apresentar, tempestivamente, RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO
contra a aceitação e habilitação da licitante SPLIT SERVICE, que não poderá prosseguir no certame, devendo, portanto, ser
eliminada, pelos motivos ensejadores elencados abaixo:

• DA TEMPESTIVIDADE:

Este RECURSO se mostra tempestivo, visto que está sendo apresentado dentro do prazo estabelecido pelo Ilustre Pregoeira,
após ter aceito a manifestação de intenção desta recorrente, tendo fixado a data de hoje como limite.

• DOS FATOS:

A licitante SPLIT SERVICE, tal qual esta recorrente, participou da abertura do pregão em referência e, após a recusa das duas
primeiras licitantes, se tornou a licitante melhor classificada e teve sua proposta Aceita e também foi considerado Habilitada
pelos membros dessa Douta Comissão de licitação. Em que se pese tal fato, a licitante Recorrida não poderá permanecer nessa
condição, sob pena de macular o processo licitatório de forma irreversível, por flagrantes descumprimentos das regras do
certame, com grave violação do Edital, da Legislação que se aplica a matéria e afronta aos princípios constitucionais da
Legalidade, da Isonomia e dos demais cuja observância se impõe aos atos dessa natureza, razão pela qual esta recorrente
REQUER desde já sua imediata desclassificação e inabilitação, tendo por base sólida os fatos de que a referida licitante ofertou
PROPOSTA flagrantemente INEXEQUÍVEL e, embora não esta Recorrente não tenha mencionado os documentos de habilitação
da Recorrida, não pode se furtar em apontar um grave erro encontrado em um documento de suma importância que integra a
qualificação técnica da Recorrida e que, entende-se, por lapso, passou despercebido pela Ilustre Pregoeira, logo a aceitação e
habilitação da Reccorrida só pode ser entendido como um lamentável equívoco a ser desfeito enquanto é tempo, para que o
processo possa voltar aos estritos contornos da legalidade. Senão, vejamos:

1) SOBRE A PROPOSTA INEXEQUÍVEL:

1a) A licitante ora Recorrida apresentou seu menor lance no valor global de apenas R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais);

1b) Ao final da fase de lances, a Ilustre Pregoeira deu a conhecer a estimativa para contratação no valor de R$ 28.204,44 (vinte
e oito mil, duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos);

1c) A aplicação do valor da referida proposta sobre o valor estimado resulta em um percentual de apenas 35,1% (trinta e cinco
inteiros e um décimo por cento). 

2) SOBRE O DOCUMENTO IRREGULAR:

2a) Compulsando os documentos de habilitação da Recorrida, a princípio, não se verificou quaisquer erros, sendo este o motivo
pelo qual esta Recorrente não fez menção aos mesmos na manifestação de intenção de recurso, porém, em nova análise mais
acurada, foi constatado que a Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica, junto ao Conselhor que comprova a
Regularidade da mesma e é exigida entre os documentos de Habilitação Técnica, consoante o disposto no subitm 7.1.3.1.1 do
Edital, tal documento está sem validade uma vez que a licitante Recorrida fez alteração em seus dados cadastrais E NÃO
PROCEDEU A ATUALIZAÇÃO DOS MESMOS JUNTO AO CREA-PA. No caso concreto, observa-se que o endereço da sede da
Recorrida na referida certidão é DIVERGENTE do endereço encontrado em seu Alvará de Localização e na Alteração do Contrato
Social da mesma. Vejamos:
- Na CRQPJ do CREA-PA, consta que a Recorrida possui sede (Matriz) na Travessa WE 23, 01, SALA 02, CONJUNTO CIDADE
NOVA IV, , COQUEIRO, ANANINDEUA, PA, 67133060; porém
- No Alvará de Localização, emitido pela Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Belém-PA., consta que a sede da
Recorrida fica R I 000016 CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO Bairro: MARAMBAIA (entende-se R I 000016 por Rua I, nº 16).

• DAS RAZÕES:

o Ilustríssima Sra. Pregoeira, a análise dos fatos relacionados nos leva de forma indubtável e sobretudo incontestável, à
seguinte concluão: a licitante recorrida foi aceita e habilitada sem a devia observância dos preceitos que regem processos dessa
natureza e do proprio Edital, posto que o mesmo disciplina de forma categórica que, em relação a proposta: 

6.12. O Pregoeira desclassificará as propostas que: 
6.12.1. Que não atenderem às exigências deste Edital e Anexos ou da legislação aplicável. 
6.12.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento

o Por legislação aplicável, conforme disposto no subitm 6.12.1, entendemos ser plena e perfeitamente plausível a observância
da Lei Maior das licitações públicas, 8.666/93, que se aplica de forma subsidiária aos processos de licitação em todas as esferas
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da Administração Pública, e que em seu Art. 48 estabelece critérios claros e objetivos para aferir a EXEQUIBILIDADE dos
valores ofertados, definindo como parâmetro para aceitação das propostas o percentual de 70% (setenta por cento) a ser
aplicado sobre o menor dos valores entre: - a MÉDIA ARITIMÉTICA das propostas SUPERIORES a 50% (cinquenta por cento) do
valor estimado (ou orçado) pelo Órgão, OU - o próprio valor estimado (ou orçado), Vejamos o teor em comento da rfrida Lei
(verbis):

Art. 48. Serão desclassificadas:
(…)
II ¬ propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos
são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de
1994) 
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram¬-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de
menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores: (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 
b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998).

o Isto posto, com fulcro nesse preceito legal, compulsamos TODAS as propostas ao final da faz de lances, para efeito da
aplicação dos 70% (setenta por cento). Segue o resultado:
- RC INSTALACAO E MANUT.: R$ 4.900,00 equivalente a 17,37% do Valor estimado;
- DEYDMO CEZAR COSTA: R$ 5.000,00 equivalente a 17,73% do Valor estimado;
- SPLIT SERVICE: R$ 9.900,00 equivalente a 35,10% do Valor estimado;
- L L DA SILVA EIRELI: R$ 10.700,00 equivalente a 37,94% do Valor estimado;
- CATA VENTO REFRIGERACAO: R$ 19.980,00 equivalente a 70,84% do Valor estimado;
- ROBSON S LACERDA: R$ 20.000,00 equivalente a 70,91% do Valor estimado;
- GTEC COMERCIO E SERV.: R$ 25.000,00 equivalente a 88,64% do Valor estimado;
- PARAFRIOS REFRIGERACAO: R$ 33.600,00 equivalente a 119,13% do Valor estimado;
- T CASTER DE SOUZA: R$ 45.360,00 equivalente a 160,83% do Valor estimado;
- HDS PRESTACAO DE SERV.: R$ 56.125,00 equivalente a 198,99% do Valor estimado;
- MEGA BRASIL COM. E SERV.: R$ 79.800,00 equivalente a 282,93% do Valor estimado;

o À luz do que claramente se depreendo da legislação aplicável, as 4 primeiras propostas estão flagrantemente inexequíveis,
haja vista que sequer podem ser aproveitadas para compor a MÉDIA ARITIMÉTICA das mesmas, por serem inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor estimado,
o Considerando que o valor estimado é de R$ 28.204,44 (vinte e oito mil, duzentos e quatro reais e quarenta e quatro
centavos), a linha de corte para aproveitamento das propostas que entrarão na referida média é o valor de R$ 14.102,23
(quatorze mil, cento e dois reais e vint e três centavos) uma vez que só servem propostas SUPERIORES a 50% por cento) do
estimado pelo Órgão;
o Dessarte, para compor a Média a ser usada na comparação com o valor estimado, para efeito da aplicação dos 70%, temos as
propostas abaixo:

- CATA VENTO REFRIGERACAO: R$ 19.980,00 equivalente a 70,84% do Valor estimado;
- ROBSON S LACERDA: R$ 20.000,00 equivalente a 70,91% do Valor estimado;
- GTEC COMERCIO E SERV.: R$ 25.000,00 equivalente a 88,64% do Valor estimado;
- PARAFRIOS REFRIGERACAO: R$ 33.600,00 equivalente a 119,13% do Valor estimado;
- T CASTER DE SOUZA: R$ 45.360,00 equivalente a 160,83% do Valor estimado;
- HDS PRESTACAO DE SERV.: R$ 56.125,00 equivalente a 198,99% do Valor estimado;
- MEGA BRASIL COM. E SERV.: R$ 79.800,00 equivalente a 282,93% do Valor estimado;
SOMA DAS PROPOSTAS: R$ 279.865,00
Total de Propostas para mèdia: 7 
MÉIDIA DAS PROPOSTAS: R$ 39.980,71
o A Legislação aplicada ao caso disciplina que o parâmetro de 70% (setenta por cento) deve ser aplicado sobre o MENOR entre
os valores: da Média Aritimética das Propostas superiores a 50% do valor estimado, ou o Valor Estimado. Considerando que a
Média Aritimética das propostas superiores a 50% do valor estimado se revelou MAIOR que esse valor, claro está que os 70%
(setenta por cento) devem ser aplicados sobre o Valor Estimado.
o Feita tal aplicação, obtem-se o valor de R$ 19.743,10 (dezenove mil, setecentos e quarenta e três rais e dez centavos),
desprezando-se os valores da 3ª casa decimal em diante, sendo este, até prova em contrário, o MENOR VALOR a ser aceito
como EXEQUÍVEL para realização do objeto ora licitado, uma vez que o Edital, smj, NÃO espcificou as condições para que se
possa ter demonstrada a viabilidade das propostas através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
Ante a ausência das condições para tal demonstração, têm-se que a proposta da Recorrida é intrinsicamente vaga e contém
vícios de omissões, sendo, portanto, irregular e inservível para embasar a contratação pretendida pelo Órgão. Ademais, vai
totalmente contra o Princípio da Razoabilidade se considerar por aceitável uma proposta que mal alcançõu a METADE do
percentual mínimo recomendado na legislação aplicável como parâmetro para tal aceitação, visto que a referida proposta
representa APENAS 35,1% (trinta e cinco inteiros e um décimo por cento) do Valor Estimado, quando o parâmetro fixado em Lei
é de 70%, que neste caso também recai sobre o mesmo Valor Estimado, como claramente comprovado nesta peça.

o Logo, resta demonstrado e comprovado que a licitante Recorrida ofertou proposta manifestamente INEXEQUÍVEL à luz da
legislação que se aplica a matéria. IMPÕE-SE, portanto a reforma da decisão de aceitar a proposta da Recorrida, para que se
preservem os princípios basilars e norteadores dos processos licitatórios.

o A situação de flagrante inexequibiliade da proposta da Recorrida, por si só, é suficiente para mudança da decisão da Ilustre
Prgoeira e D. Comissão de Licitação, porém cumpre a esta Recorrente o DEVER de apontar o erro fatal em sua documentação
da habilitação técnica. Ocorre que em razão da discrepância no endereço da sede do Recorrida em sua Certidão de Registro e
Quitação da Pssoa Jurídica junto ao CREA-PA, a referida Certidão está SEM VALIDADE, conforme dispositivo divulgado na
própria certidão, que diz: 

“Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.”

Ilustre Pregoeira e demais Membros da Comissão de Licitação, em que pese todo respeito e apreço que esta Recorrente tem
pelo esforço que fazem ao desempenhar suas funções com empenho e dedicação, resta claro para esta Recorrente que sua
decião de aceitar e habilitar a licitante ora Recorrida foi embasada, smj, em critérios que vão na direção contrária às regras do
certame, estabelecendo para com e Recorrida TRATAMENTO DIFERENCIADO, o que totalmente VEDADO, pela Lei Maior das
Licitações, 8.666/93, em seu Art. 44, Parágrafo 1º.
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Nesse sentido, esta Recorrente considera pertinente a observação sobre os valores da primeira e segunda colocadas neste
pregão, que foram recusados na fase de julgament sob o argumento de teriam sido lançados na disputa pelo valor unitário,
porém não foram retirados no momento dos lançamentos, a exemplo do que aconteceu com diversos lances ofertados pelo
licitante Deydmo Cezar Costa Araujo. Data vênia, Ilustre Pregoeira, se os referidos lances foram identificados como de valores
unitários e não globais, os mesmos deveriam ter sido recusados e excluidos imediatamente após sua ofertas. O fato de terem
sido aceitos na fase de lances e recusados na fase de julgamento reforça para esta Recorrente a ideia de, que na verdade,
foram recusados, acertadamente, mas por serem valores INEXEQUÍVEIS, que representam, como demonstrado ao alto,
percentuais ínfimos do Valor Estimado, visto que seria totalmente descabida a aceitação dos mesmos para fins de contratação.
Assim sendo, por dever de coerência, a Ilustre Prgoeira e a D. Comissão têm que usar do mesmo critério em relação à proposta
da Recorrida, ainda mais pelo flagrante erro que torna inválido um os principais documentos de sua habilitação técnica,
conforme apontado nesta peça, sendo, por todos ângulos, INACEITÁVEL que a Recorrida seja mantida como vencedora deste
certame.

É preciso ter sempre em mente que as regras nos processos licitatórios vinculam de forma igual tanto a Administração quanto
os Licitantes, dessarte, NÃO SE AFIGURA DEFENSÁVEL, em instância alguma, que o cumprimento ou o descumprimento de
regras vinculatórias nesse tipo de processo seja “facultado” a qualquer das partes, visto se tratar de Regras de Procedimento,
cuja violação arrasta todo o processo para ILEGALIDADE, ensejando a sua ANULAÇÃO COMPLETA, acarretando frustração e
prejuizos para Administração e às demais licitantes. IMPÕE-SE, portanto, a Ilustre Pregoeira e aos Doutos Membros dessa
laboriosa Comissão, o poder-dever de REVISAR o ato praticado, promovendo a volta de fase do pregão.

Sra. Pregoeira e Ilustríssimos membros da Douta Comissão, em razão da proposta da Recorrida estar flagrantemente
inexequível, como foi demonstrado por esta Recorrente, e do ERRO encontrado na sua documentação, que prejudicaram
irremediavelmente sua Habilitação Técnica, torna-se desnecessário buscar quaisquer outros fundamentos ou embasamentos
para que esta peça produza seus efeitos perante essa Comissão, que é a IMEDIATA REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA.
Entretanto apenas para corroborar com os fatos elencados e reforçar a imperiosa necessida da volta da licitação aos trilhos da
Legalidade, pedimos vênia para continuar.

• DOS FUNDAMENTOS LEGAIS:

Ilustríssima Sr. Pregoeira e membros da Douta Comissão de Licitação, as FLAGRANTES IRREGULARIDADES acima demonstradas
que atingem a licitante SPLIT SERVICE, não podem ser mantidas, visto que arrastam este processo para a margem da Lei e
ferem de morte Princípios consagrados. Por outro lado, as razões desta Recorrente se acham inabalavelmente embasadas na
legislação que se aplica à matéria e no próprio Edital, sendo absolutamente desnecessário buscar maiores fundamentos,
bastando tão somente os embasamentos destacados abaixo:

Lei 8.666/1993:

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.
(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I ¬ registro ou inscrição na entidade profissional competente;

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite,
os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 

§ 1 o É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que
indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.

(destacamos)

Art. 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta Lei ou visando a frustrar os
objetivos da licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar.

Decreto nº 10.024/2019:

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

Edital do Pregão Eletrônico SESC PARÁ N° 21/0026-PG

6.12. O Pregoeiro desclassificará as propostas que: 
6.12.1. Que não atenderem às exigências deste Edital e Anexos ou da legislação aplicável. 
6.12.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento

7.1.3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 
7.1.3.1.1. Certidão de Registro e de Regularidade da Licitante, como Pessoa Jurídica junto ao CREA que comprove
compatibilidade entre a atividade regular da empresa e o objeto da licitação. (…)

7.5. Serão inabilitadas do certame as licitantes que apresentarem documentação em desconformidade com o solicitado neste
Edital e Anexos.
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• DA DOUTRINA

Vejamos como os grandes mestres em licitações se manifestam sobre essa matéria:

• Helly Lopes Meireles (2011, pág. 275-276), com muita propriedade, leciona:

Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do
procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em
desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal vincula aos seus termos tanto os licitantes como a
Administração que o expediu. 
(destacamos)

• Marçal Justen Filho (2012), sobre o conceito de objetividade como somatório da Imparcialidade e Finalidade, assim nos
ensina:

O julgamento objetivo exclui a parcialidade (tomada de posição segundo o ponto de vista de uma parte). Mas isso é
insuficiente. Além da imparcialidade, o julgamento tem que ser formulado à luz dos valores protegidos pelo Direito (…). Não se
admite que, a pretexto de selecionar a melhor proposta, sejam amesquinadas as garantias e os interesses dos licitantes e
ignorado o disposto no ato convocatório.
(destacamos)

• DO PEDIDO:

Estando, pois, estas razões plenas de mérito e amparo legal, esta Recorrente REQUER sejam as mesmas conhecidas e ACEITAS,
para que a licitante SPLIT SERVICE seja INABILITADA, DESCLASSIFICADA e ELIMINADA do processo, afim de que o mesmo
prossiga com a convocação da próxima licitante melhor colocada na ordem de classificação, cuja proposta e os documentos de
habilitação estejam em em total acordo com as Regras do Certame e a Legislação aplicável, em respeito a todos os Princípios
norteadores dos atos publicos e a Lei.

REQUER, ainda, esta recorrente, que, não sendo este o entendimento da Ilustre Pregoeira e Douta Comissão e seja mantida a
decisão inicial, fato que nos parece inadmissível por não haver fundamento legal para tal, que faça subir este pleito a
Autoridade Superior do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - Departamento Regional no Pará, com o devido efeito
suspensivo, garantido em Lei, para melhor apreciação e Juizo.

Termos em que
Pede e Espera Deferimento .

Belém, 04 de Junho de 2021.

Lilianne B. Santos
Diretora Administrativa .

Cata Vento Refrigeração e Serviços Gerais Ltda .
Cnpj: 03.534.028/0001-05
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