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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ

REF.: PREGÃO Nº 0028/2021

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., inscrita no CNPJ n.º 05.340.639/0001-30, com sede na Rua Calçada
Canopo, 11 - 2º Andar - Sala 03 - Centro de Apoio II - Alphaville - Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06541-078, e-mail:
licitacao@primebeneficios.com.br , por intermédio de seu procurador qualificada in fine, vem, nos termos dos arts. 22, 23 e 24
do Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão do pregoeiro que
habilitou a empresa GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, pelas razões a seguir:

I. BREVE INTRODUÇÃO

Imperioso ressaltar que a empresa PRIME, doravante qualificada como Recorrente exerce a atividade empresarial de
gerenciamento informatizado de cartões, especialmente gestão do abastecimento de combustíveis e manutenção de frota,
sendo reconhecida no mercado como uma das maiores empresas do seguimento.

O principal mercado de atuação é o setor público, onde participa diariamente de processos licitatórios, tanto presenciais como
eletrônicos em diversas plataformas de compras.

Neste sentido, é notória a expertise da Recorrente não somente no ramo em que atua, mas também em procedimento
licitatório, que envolve diversas atividades, tais como análise minuciosa das condições impostas no edital, principalmente
quanto aos documentos exigidos para Habilitação das licitantes, que é uma condição intransigível de participação.

Isso porque, é imprescindível que as licitantes se preparem para participar de certames licitatórios, atendendo todas as
exigências e prazos fixados no edital, pois o trato com a coisa pública não pode ser feito sem a atenção mínima necessária,
muito menos deixar de apresentar documentos obrigatórios, até porque o procedimento licitatório caracteriza-se como um ato
administrativo formal, seja ele no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, ou do chamado Sistema S. 

A Recorrente fez uma detida análise nos documentos da licitante vencedora, onde foi constado tratamento diferenciado que
extrapola os limites legais, pois, a licitante GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, doravante qualificada como Recorrida,
foi habilitada mesmo tendo deixado de apresentar documento obrigatório pelo edital.

II. DA SÍNTESE DOS FATOS 

Trata-se de licitação na modalidade Pregão cujo o objeto é a Contratação de empresa prestadora de gerenciamento de serviços
informatizados de abastecimento de combustível Diesel S10 e Gasolina Comum, lavagens simples e completas de veículos,
troca de óleo e filtro de óleo do motor, através do uso de cartões magnéticos pós-pagos, microprocessados e/ou com chip,
visando um controle eletrônico, via internet.

Conforme consignado na Ata, a recorrente manifestou intenção de recurso em face da ilegalidade de decisão que habilitou a
empresa vencedora. 

Ao analisar a documentação apresentada pela empresa GOLDI, constatou-se irregularidades na documentação que não foram
objetos de análise pelo Pregoeiro e equipe de apoio, em especial, a não apresentada de catálogo da me materiais exigido no
item 10 que se refere ao Julgamento e Envio da Proposta Ajustada. 

Sendo assim, apresenta-se as razões de recurso sobre a ilegalidade perpetrada na sessão pública, onde o sr. Pregoeiro aceitou
a ausência de documentos exigidos no edital, declarando a licitante recorrida como vencedora, fato que também poderá ser
levado ao crivo do judiciário e dos órgãos de controle externo (Tribunal de Contas).

III. DAS RAZÕES

A empresa PRIME constatou que, dentre o conjunto de documentos apresentados e anexados no sistema pela licitante
vencedora, foi apresentado documentação incompleta referente a proposta, não tendo sido apresentado, entre os documentos,
o catálogo de materiais.

OU SEJA, SE O EDITAL EXIGIU, É PORQUE A REFERIDA EXIGÊNCIA SE APLICA AO OBJETO LICITADO, SENDO ALGO QUE A
EMPRESA GOLDI NÃO OBSERVOU E, POR ESSA RAZÃO, NÃO PODERIA TER TIDO SUA PROPOSTA ACEITA.

O subitem que apresenta a referida exigência é o 10.1 do edital. Subscreve-se:
10. JULGAMENTO E ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA 

10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último
lance, podendo ser utilizado o Modelo de Proposta de Preços, constante no Anexo deste Edital, bem como todos os documentos
referentes à Habilitação não anexados no momento de cadastro da proposta e catálogo do material, no prazo de 2h (duas
horas), contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

Portanto, para ser declarada vencedora, não basta a licitante ofertar o menor preço/taxa, deve também apresentar TODOS os
documentos exigidos no edital para fins de envio da proposta ajustada, sem exceção.

Assim, esperava-se que a GOLDI fosse desclassificada pelo Pregoeiro, no entanto, a apresentação deficitária deste documento
foi ignorada na análise e julgamento dos documentos, levando a habilitação ilegal da Recorrida.
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Ademais, a atitude manifestamente anti-isonômica e ilegal do Pregoeiro não encontra alicerce nos princípios da Administração
Pública, na legislação e no próprio Edital.

O que se coloca em discussão está mais do que claro, em que pese todo o conhecimento da nobre Pregoeiro e ainda que
revestida das melhores intenções, a empresa GOLDI deveria ter sido desclassificada sumariamente por não ter apresentado
TODOS os documentos exigidos na forma do edital.

A jurisprudência, possuí firme entendimento sobre a observância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, veja-
se:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. VINCULAÇÃO
AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA QUE DEIXOU DE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO
EDITAL. - O edital tem natureza normativa e caráter vinculante para a Administração e os licitantes. O princípio da vinculação
tem fundamento na tutela da idoneidade do certame, da isonomia, da legalidade, da moralidade e da segurança, de modo que
suas cláusulas devem ser observadas, salvo se comprovada ilegalidade. - No caso, a exigência contida no edital mostra-se
razoável, no que diz ao tópico "Da Habilitação", que exigiu, no caso de contrato de prestação de serviços técnicos, o contrato
devidamente firmado entre as partes, com firma reconhecida e registro em cartório, para vincular a responsabilidade técnica
com os profissionais informados na Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho de Classe, devendo ser respeitado o
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que serve como garantia a todos os interessados. (TRF4, AC 5015180-
57.2017.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 05/11/2019)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL. INOBSERVÂNCIA À REGRA EXPRESSA. INABILITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 1. A parte autora não atendeu às exigência do edital, de modo
que admitir que permaneça no certame implicaria fragilização e ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
além de privilégio indevido a um dos concorrentes (com o afastamento de critério estabelecido objetivamente no edital e
aplicado a todos), o que fere o princípio da igualdade. 2. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que o princípio da vinculação restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a desclassificação do
licitante que descumprir as exigências previamente estabelecidas. (TRF4, AC 5005511-37.2014.4.04.7215, QUARTA TURMA,
Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 25/04/2019)

Assim, resta evidenciado que os posicionamentos jurisprudenciais caminham no sentido de que o edital faz lei entre as partes,
sendo que, sua inobservância não pode ser tolerada.

Na verdade, o que se busca é o reestabelecimento da vinculação ao instrumento convocatório, pois, ao julgar habilitada a
empresa GOLDI, o SESC/PA se desvinculou do edital, fechando os olhos para o licitante relapso que não encaminhou TODOS os
documentos exigidos na lei interna da licitação, o edital.

IV. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer-se do i. Pregoeiro que receba o presente RECURSO, e que considerando os seus termos
julgue-o procedente, de modo a:

1. Inabilitar a empresa GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA, como medida de legalidade, impessoalidade, moralidade e
probidade administrativa, por não apresentar catálogo de materiais junto com a proposta final, sendo essa uma exigência
presente em edital;

2. Convocação da licitante classificada em segundo lugar para apresentação dos documentos e processamento de sua
habilitação.

Na remota e absurda hipótese de indeferimento do recurso apresentado pela Recorrente, desde já solicitamos cópias dos autos
do processo licitatório, para que desse modo possamos tomar as medidas judiciais cabíveis (Mandado de Segurança) e
comunicar o ocorrido aos órgãos de fiscalização externos (Ministério Público e Tribunal de Contas).

Termos em que,
Pede deferimento.

Santana de Parnaíba/SP, 17 de junho de 2021.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
 Fechar


