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Licitações

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ 16.233.439/0001-02
AVISO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL
PRAZO PARA CONTRARRAZÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022
O Município de Eunápolis, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público a
todos os interessados que a empresa ALEA COMERCIAL LTDA e a empresa
MACRO MAGAZINE LTDA Impetram Recurso, Pregão Eletrônico nº 030/2022,
ficando assim aberto prazo para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 109,
da Lei de Licitações, contados nos termos do art. 110, do mesmo diploma legal. Os
documentos encontram-se a disposição no Núcleo de Licitação e Contratos na Rua
Arquimedes Martins, nº 525, Centauro, Eunápolis – BA. Podendo ainda ser solicitado
pelo e-mails: Eunápolis, 28 de junho de 2022. Josenei Barbosa Silva Santos - Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS
Ilmo Sr. Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022

ALEA COMERCIAL LTDA EPP, com endereço na Rua
Conselheiro Petronilio Pinto, n° 179, Sobradinho, Município de Feira de Santana/BA,
CEP 44021-115, inscrita no CNPJ sob n° 12.011.917/0001-70, neste ato
representado por seu procurador que subscreve a peça, vem respeitosamente, com
fundamento no artigo 109, I, b da Lei nº 8.666/1993 e ponto 13 do Edital do Pregão
Eletrônico nº 030/2022, interpor
RECURSO
em face do ato que desclassificou a Recorrente e declarou vencedora a Empresa
MAGAZINE MIL PAPAEIS, neste pregão, em total desacordo das regras editalícia
referentes aos documentos de habilitação dispostos no Edital.

SINTESE DOS FATOS
Preliminarmente, é válido asseverar que a ora recorrente é
uma empresa séria, idônea, que pauta sua atuação sempre sob o esteio da
moralidade, da boa-fé e respeito ao interesse público.

Superada a fase de lances, o nobre pregoeiro solicitou a
apresentação de catálogo para o item “GRAMPEADOR DE MESA - metálico, 26/6,
capacidade mínima para grampear 30 folhas de papel 75 g/m²...”, com intuito de
dirimir questionamentos, acerca da capacidade de grampeamento.
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Este pedido carece de legalidade, na medida em que de
forma precoce e inesperada exigiu da Impetrante a apresentação de uma amostra,
antes mesmo de declarar um vencedor, ou seja, antecipou etapas legalmente
estabelecidas, tendo por único escopo eliminar a Recorrente.

Mesmo diante desta ilegalidade a Recorrente apresentou a
caixa de produto, alertando que o julgamento da amostra deveria ser realizado no
momento oportuno.

Alertou-se ao pregoeiro, que a caixa do produto continha a
informação errada acerca da sua capacidade operacional, onde constava a
capacidade para 25 folhas, na verdade tem capacidade é de 50 folhas, conforme
declaração do fornecedor e ignorada pelo pregoeiro. (declaração anexa)

Para sua surpresa, o pregoeiro promoveu a avaliação da
amostra, mesmo sem acesso ao produto, para a verificação se o produto
“grampeava até 50 folhas” e indicou que o item não atendia a exigência editalícia,
com base, apenas, na declaração errada contida na caixa do item.
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Ora! Não pode o pregoeiro atropelar o processamento do
certame e desclassificar a Recorrente, sem proceder a fase de avaliações das
amostras. Ainda mais, ciente do erro material contido na caixa do produto.
Evidenciando o direcionamento do certame, diante do desrespeito a clausula 11.1 do
Edital, in verbis:
11.1 A empresa melhor classificada deverá apresentar 01 (uma)
amostra dos itens apontados abaixo, no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis, contados da solicitação do pregoeiro por meio do sistema,
devendo ser enviadas ao Núcleo de Compras e Suprimentos, onde
serão analisadas e permanecerão no departamento para serem
comparadas posteriormente a aquisição do material requerido.

Numa clara afronta aos princípios da legalidade e do
procedimento formal, não poderia o pregoeiro antecipar uma fase e desclassificar a
licitante.
Mesmo expediente não foi percebido ao analisar a proposta
de empresa declarada vencedora, que mesmo apresentando itens conflitantes com
as exigências editalícias, foi classificada.

Trazemos a baila uma analise dos produtos cotados pela
Licitante vencedora, que deveriam ser desclassificados, utilizando a mesma regra
implementada pelo pregoeiro.
“CALCULADORA - digital, portatil, capacidade 12 (doze) digitos, com
as 04 (quatro) operacoes basicas, raiz quadrada, porcentagem,
correcao parcial e total, inversao de sinais, memoria, bateria a luz
solar.

As seguintes

informacoes deverao ser impressas pelo

fabricante. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve
ser aposto na embalagem a (s) Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.”

Relativo a este item, a marca cotada foi KAZ, o mesmo está
em falta no estoque do Importador, restando ao Fornecedor comprovar através de
notas fiscais de compra que tem a quantidade solicitada no edital em estoque e
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apresentação de amostra,caso contrário, a mesma deverá ser desclassificada, em
virtude de ter cotado produto inexistente.

Outro item citado diz respeito ao item nº 10 do Lote 03, que,
também, não atende as especificações indicadas no Edital.
“GRAMPEADOR PAREDE - feito de metal, de potência ajustável, faixa
de trabalho 4mm-14 mm”

Da analise do produto proposto da marca “GRAMP LINE”, a
faixa de trabalho é de 6mm-8mm ( 106/6 e 106/8 ) impossibilitando o uso para
outras faixas, como desejado por esta Administração. (Ficha técnica do fabricante.
anexa)

É válido asseverar, que tal a avaliação do item em momento
inoportuno, foi imposta apenas ao Recorrente, o que deflagra a completa ilegalidade
e direcionamento do ato administrativo.

O fato é que ocorreu avaliação extemporânea deste item,
realizada com o único fito de desclassificar uma proposta manifestamente de acordo
com os pressupostos e requisitos do Edital.
DO DIREITO
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1. DA DESCLASSIFICAÇÃO ILEGAL
1.1 DA AVALIAÇÃO ANTECIPADA DO ITEM

O pregão possui duas fases (interna, também denominada
preparatória, e externa), sendo que a etapa externa deverá se desdobrar nos moldes
do art. 4.º da Lei n. 10.520/02, in verbis:
Art. 4 (...)
VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para
recebimento

das

propostas,

devendo

o

interessado,

ou

seu

representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência
dos necessários poderes para formulação de propostas e para a
prática de todos os demais atos inerentes ao certame;
(...)
VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes,
apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente
os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a
indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua
imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com
os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

Em nenhuma hipótese, uma avaliação de uma amostra
deva ocorrer antes da última etapa, ou seja, antes de proclamar-se o vencedor
do certame. Isso significa que, encerrada a fase de lances, deverá desencadear-se
o exame da documentação de habilitação. Somente se passará ao recebimento e
avaliação de amostras relativamente ao licitante que preencher todos os demais
requisitos para ser contratado.
Como explana o jurista Marçal Justen Filho:
“Se for o caso de apresentação de amostras, afigura-se evidente o
descabimento de impor-se a exigência em relação a todos os
licitantes. A única alternativa será determinar que o licitante cuja
oferta sagrar-se vencedora deverá apresentar a amostra antes da
assinatura do contrato. Ou seja, os licitantes terão conhecimento de
que, se saírem vencedores do certame, terão de encaminhar
imediatamente a amostra do objeto ofertado” (cf. Marçal Justen Filho
in Pregão – Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico,
2ª ed., Dialética, São Paulo, 2003, p. 116).
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A desclassificação além de ilegal demonstra o direcionamento
deste certame, ao passo que o pregoeiro supôs que os três tipos de cadernos que
compõe a proposta, não atendem aos requisitos do Edital.
Fica evidenciado um flagrante desrespeito ao processo
licitatório e suas fases, ao passo que o pregoeiro numa malfada analise pessoal,
desclassificou a proposta, no momento que as propostas eram julgadas em função
elemento PREÇO. Vencida esta fase, o proponente em 1º lugar deveria ser
convocado para a apresentação das amostras e após a verificação se o produto
“grampeava até 50 folhas”, promover a decisão.
1.2 OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL

A busca e a descoberta da verdade material relativa aos fatos
narrados, alicerce do princípio da verdade material decorre do princípio da legalidade
e, também, do princípio da igualdade. Busca incessantemente, o convencimento da
verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

Neste sentido, deve a Administração Pública promover todos
os meios necessários à elucidação da verdade material para que a partir dela, seja
possível prolatar uma decisão justa.

Cabe trazer a explanação do decano da Suprema Corte o
Ministro Celso Antônio Bandeira De Mello, acerca da verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as
partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente verdade, com prescindência do que os interessados hajam
alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge Escola. Nada
importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou
que

negue

a

veracidade

do

que

é,

pois

no

procedimento

administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos
autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar
a verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
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A verdade material é fundamentada no interesse público, pois
a verdade material apresentará a versão legítima dos fatos, independente da
impressão que as partes tenham daquela. A prova há de ser considerada em toda a
sua extensão, assegurando todas as garantias e prerrogativas constitucionais
possíveis, sempre observando os termos especificados pela lei.

1.3 OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Cumpre ressaltar que o princípio da legalidade determina que
a atividade administrativa deverá se subordinar aos parâmetros de ação fixados pela
lei. Enquanto o particular tem a liberdade de fazer tudo o que a lei não proíbe, a
administração pública somente tem a permissão de fazer aquilo que a lei lhe
autoriza.

Todavia, a legalidade não cuida apenas da submissão da
administração pública aos preceitos veiculados pelos instrumentos normativos
previstos no art.59 da Constituição Federal. De nada adiantaria a obediência à lei se
não houvesse respeito às normas constitucionais, base fundamental de toda a
atividade estatal. Daí a atualidade do art. 2º, parágrafo único, I, da Lei Federal n.º
9.784, de 27.1.1999, quando determina que o gestor público deve atuar conforme a
lei e o “Direito”.

Ademais, a legalidade impõe à administração pública o
respeito aos atos normativos que ela própria expede. Além de não haver a
revogação por desuso no sistema do direito positivo brasileiro, é razoável
compreender que as regras gerais constantes desses provimentos vinculam e
limitam a ação do gestor público enquanto se encontrarem em vigor. Do contrário,
careceriam de qualquer utilidade para o ordenamento jurídico.

Noutro giro: a atividade da administração pública encontra-se
subordinada a todo ordenamento jurídico em vigor.

Nas licitações, a administração pública deverá observar
fielmente a lei, sendo-lhe vedado instituir procedimentos ou critérios de apreciação e
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julgamento que não sejam juridicamente permitidos para as licitações. Transcreva-se
aqui o enunciado do art. 4º, caput, da Lei Federal n.º 8.666/1993:
Art. 4º Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos
ou entidades a que se refere o artigo 1º têm direito público subjetivo à
fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta Lei,
podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde
que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos
trabalhos.

No caso em tela, o pregoeiro atropelou processo licitatório, ao
não seguir o rito procedimental, ou seja, preenchidos todos os requisitos
documentais, passasse a análise da amostra e, caso, aprovada, o pregoeiro deverá
declarar o licitante como vencedor do certame.

Como se vê, é direito do licitante à efetiva subordinação do
processo de licitação à lei. Qualquer desvio na atuação do gestor público, não deve
produzir efeitos no mundo exterior, como se viu no caso em tela.

Não há razão ou argumento sólido que sustente a
desclassificação da Empresa Recorrente, por ser ferir de morte os princípios da
legalidade e da competividade.

Em respeito ao interesse público, nenhum dos princípios
supramencionados podem ser mitigados.
CONCLUSÃO
Diante de todo exposto, pugna pela imediata suspensão do
Pregão Eletrônico nº 030/2022, acatando os argumentos expostos na peça recursal
em sua totalidade, consequentemente, promovendo a CLASSIFICAÇÃO da
Empresa Alea Comercial LTDA, pela comprovada ilegalidade praticada no certame
editalícias.

Nestes termos
Pede deferimentos.
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Feira de Santana, 22 de junho de 2022

_________________________
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Código:
Nome:
NCM:
Descrição:
Importação (S/N):

Embalagem
BLISTER
Quantidade da
Caixa Master

Quantidade
Embalagem
1 peça
Quantidade
Embalagem
6 peças

501400201
G1014
82055900
GRAMPEADOR INDUSTRIAL G1014
Sim

UNITÁRIO
Peso Bruto Peso Liq.
Altura
Largura
(kg)
(Kg)
(cm)
(cm)
0,725
0,700
3
19
CAIXA DE VENDA/ FATURAMENTO
Peso Bruto Peso Liq.
Largura
(kg)
(kG)
Altura (cm)
(cm)
4,35
4,2
75
215

Profundidade
(cm)
17

Código Barra
Unidade
789.845.774.039-5

Profundidade
(cm)
225

Código Barra Caixa
Master
789.845.774.287-0

CARACTERISTICAS
• Desenvolvido em aço de alta resistência.
• Utiliza grampos 106/6 e 106/8.
• Regulagem de pressão que facilita a utilização.
• Embalagem blister.
• Base 14,5 cm.
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*MATERIAL ESCOLAR
*INFORMÁTICA EM GERAL
*PRESENTES E BRINQUEDOS
*MATERIAL ESPORTIVO
*UTILIDADES

Exmo. Sr.
KLEUTON ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA
PREGOEIRO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Eunápolis
A empresa Macro Magazine LTDA, pessoa jurídica de direito Privado, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o n.º 24.221.759/0001-62, com endereço à
RUA Nilo Peçanha, 62 – Centro – Teixeira de Freitas-BA – CEP 45.985-236, vem por
este representante legal, nos termos do Art. 109 da Lei n° 8.666/93 c/c Art. 4º, XVIII, da
Lei 10.520/02 oferecer RECURSO ADMINISTRATIVO, referente ao Processo
Administrativo nº138/2022, Pregão Eletrônico nº 030/2022, realizado pela Prefeitura de
Eunápolis, o que faz com base nos fatos e fundamentos jurídicos descritos a seguir:
Inicialmente, busca este recorrente demonstrar que as decisões da Administração
Pública deve ser sempre embasada nas tradições de respeitabilidade e competência
irrefutáveis à Prefeitura de Eunápolis.
Tem a recorrente absoluta certeza da competência desta administração Prefeitura
de Eunápolis, incluindo a Sr Pregoeiro KLEUTON ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA,
contudo, não se pode renunciar o direito quando o prejuízo é iminente e as razões de
quem tem precisam ser expostas com brevidade para não sofrer danos irreparáveis.
1 - DA TEMPESTIVIDADE
Tempestiva se mostra o presente Recurso, com protocolo na presente data,
levando-se em consideração os prazos legais definidos que são de 03 dias úteis, conforme
previsto pela Lei 10.520/02, em seu Art. Art. 4º, XVIII. A contagem de prazo inicia-se
no dia 23/06/2022. Encerrando-se, portanto no dia 28/06/2022.
2 - RAZÕES DA REFORMA
2.1 - DOS FATOS
A recorrente foi inabilitada na fase de “HABILITAÇÃO”, na sessão do certame
ocorrida em 15 de junho de 2022, de onde se extrai a seguinte redação:
(...)
Fica a proposta da arrematante DESCLASSIFICADA, por não ter apresentado a certidão CEIS da pessoa
física, conforme solicitado no item 10.2 Alínea C) do edital e ter apresentado ainda a certidão consolidada
com a data de consulta superior a 60 dias.

Todavia, com todo o respeito e admiração pelo trabalho desenvolvido por essa
N V MAGAZINE LTDA ME
CNPJ: 24.221.759/0001-62 INSC.: 130.706.166
Rua Mauá, 10 – Centro – Cep:45985-236 – Teixeira de Freitas – BA
Tel:(73) 3291-7445 Email: magazinenv@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RDM0RUQYNKZEMTCYOENFMZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
28 de Junho de 2022
16 - Ano XIII - Nº 8215

Eunápolis

*MATERIAL ESCOLAR
*INFORMÁTICA EM GERAL
*PRESENTES E BRINQUEDOS
*MATERIAL ESPORTIVO
*UTILIDADES

Augusta Equipe que conduz o Pregão em comento, desta vez, não agiu com o costumeiro
acerto quando Inabilitou a empresa recorrente, por não ter atendido as exigências do
edital, em especial a apresentação da consulta do CEIS referente aos seus sócios, acima
grifadas correspondentes ao item 10.2 Alínea C do edital Pregão Eletrônico nº 030/2022,
não obstante, pondero pelo excesso de rigor aplicado sob o julgamento que Inabilitou a
recorrente, pois a simples diligência prevista no art. 43 da Lei 8.666/1993, seria capaz de
sanar a celeuma quanto ao documento apresentado pela recorrente na fase de Habilitação.
Acerca do CEIS, e de extrema importância evidenciar que o CEIS nada mais é
que um cadastro mantido pela Controladoria-Geral da União, que relaciona as empresas
que receberam sanções conforme pode ser observado no link portal da transparência, sob
o seguinte link https://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis, da
seguinte forma:
“O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a
relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a
restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração
Pública. Para consultar o detalhamento dessas sanções no Portal, acesse
o CEIS.”.
Observação: o Portal da Transparência não possui ferramenta de geração de
certidões.”
Desta forma, por ser apenas um cadastro em que consta a relação das empresas
inidôneas e suspensas, a ferramenta não disponibiliza a emissão de certidões. Outrossim,
a Administração é que deve realizar a consulta, a fim de evitar incursão no crime
tipificado no art. Art. 337-M da Lei nº 14.133/21:
“Art. 337-M. Admitir à licitação empresa ou profissional declarado inidôneo:
Pena – reclusão, de 1 (um) ano a 3 (três) anos, e multa.
§ 1º Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo:
Pena – reclusão, de 3 (três) anos a 6 (seis) anos, e multa.
§ 2º Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo,
venha a participar de licitação e, na mesma pena do § 1º deste artigo, aquele que,
declarado inidôneo, venha a contratar com a Administração Pública.”
A empresa Macro Magazine LTDA, apresentou junto aos documentos de
habilitação, a Consulta Consolidada junto ao TCU, conforme Edital: 10.2.1 Para a
consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos itens
“c”, “d” e “e” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU. Esse
documento, substituiria a apresentação do CEIS, aos fatos, que o ilustre pregoeiro,
desconsiderou o documento apresentado, alegando que o mesmo, estaria vencido, uma
vez que esse documento, não possui data de validade e uma simples diligencia, prevista
no art. 43 da Lei 8.666/1993, seria capaz de sanar a celeuma quanto ao documento.
Após uma análise minuciosa no edital, não consta nenhum tipo de prazo
especifico, para documentos que não tenham data de validade, e levando em
consideração, que certidões como a Trabalhista, a federal, tem em seus prazos de
validade, data superior a 90 dias, não se justifica a inabilitação da empresa Macro
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Magazine LTDA, com a alegação que o documento tinha mais de 83 dias de emitido.
2.3. DA RELEVÂNCIA DO PREÇO
É importante frisar que um dos fatores de extrema importância a ser levado em
consideração é o fato de que a empresa Macro Magazine LTDA, ofertou na fase de lances
a menor Proposta de Preços no Lote 6, qual seja R$ 136.460,00 (cento e trinta e seis mil
quatrocentos e sessenta reais.), e para o lote 7, os valores apresentados foram R$36.800,00
(Trinta e seis mil e oitocentos reais.) conforme relação abaixo:
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Nesse ponto, vale destacar que a oferta supramencionada pela empresa Macro Magazine
LTDA é de R$85.516,90 mais econômica que a próxima colocada, em que os valores se
encontram acima do valor de referência, listado pelo município. No lote 6 essa diferença,
mesmo que menor, ainda é no valor de R$50,00.
Assim, há que se ressaltar a vantajosidade determinada no artigo 3º da Lei das
Licitações, que prevê a busca por contratações que sejam tanto econômicas quanto
qualitativamente mais vantajosas.
Nessa mesma linha de entendimento, segue decisão do TCU sobre o tema dando
guarida quanto ao ora argumentado, Acórdão nº 119/2016 – TCU – Plenário, Relator Min.
VITAL DO RÊGO, 27.01.2016, conforme segue:
“SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PREGÃO ELETRÔNICO,
PARA REGISTRO DE PREÇOS, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª
REGIÃO. MEDIDA CAUTELAR. OITIVA. ESCLARECIMENTOS. DECISÃO DO ÓRGÃO PELO
CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SOBRETUDO EM RAZÃO DA
INABILITAÇÃO INDEVIDA DE LICITANTE. INFORMAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DA
REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIOR. PERDA DE OBJETO DA
REPRESENTAÇÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, DA PRÓPRIA CAUTELAR ADOTADA. CIÊNCIA AO
ÓRGÃO VISANDO A PREVENIR A OCORRÊNCIA DE IMPROPRIEDADES SEMELHANTES ÀS
IDENTIFICADAS NOS AUTOS. ARQUIVAMENTO.
(...)
De outro tanto, o princípio da economicidade também fora invocado na peça recursal da empresa
Confederal, nos seguintes termos:
Considerando que os itens 10.2.2, 10.2.3 e 10.2.4 estão relacionados
ao balanço patrimonial, citado no Inciso I do Artigo 31 da Lei 8.666/93, infere-se que
o balanço ofertado pela Recorrente não foi aceito pelo Pregoeiro, AINDA QUE
DEMONSTRADA DE FORMA CATEGÓRICA E VÁLIDA a adequada qualificação
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econômico-financeira por intermédio de instrumento legal. Veremos adiante a
legalidade do instrumento/documento apresentado, bem como a demonstração do
rigorismo excessivo por parte do Pregoeiro. Tal ato, excessivo, ofende o princípio da
ECONOMICIDADE, afastando proposta mais vantajosa para a Administração e
dando azo para proposta mais elevada, onerando os cofres públicos.
[...]
Portanto, avocando os princípios da RAZOABILIDADE e da
ECONOMICIDADE, é prudente para a Administração Pública afastar-se do rigorismo
excessivo e reconhecer como válidas, PORQUE VÁLIDAS SÃO, ambas as datas em
questão que ensejam a validade do balanço patrimonial.
Desarrazoado é desclassificar proposta cujos valores estão
compatíveis com o mercado, cuja qualificação econômico-financeira está
comprovada por documento válido e EXIGIDO no âmbito da Administração Pública
até 30 de junho do corrente ano, em detrimento a proposta cujos valores são menos
vantajosos para o Erário. (grifei)
13. Por oportuno, cabe ressaltar que o princípio da economicidade também havia sido levado em
consideração no próprio voto condutor do Acórdão 1.999/2014-TCU-Plenário, tomado como
paradigma, no âmbito do TRT-10, para a inabilitação da empresa Confederal:
14. Ressalte-se (...) que o valor da proposta considerada vencedora da licitação
(empresa M Service Ltda., valor negociado R$ 390.767,27 – peça 4, fl. 36) foi
praticamente idêntico ao que havia sido apresentado pela representante (valor
negociado R$ 390.842,17 – peça 4, fl. 9). [grifei]
14. A mais moderna Hermenêutica Constitucional enfatiza o caráter normativo dos princípios, bem
como a sua concretude, a sua positividade e, até mesmo, a sua supremacia. A exaltação do positivismo
jurídico pode levar o Direito a ser prisioneiro da lei, o que seria uma negação de um ditado elementar
da boa Hermenêutica: “a pior interpretação da lei é a literal”; há de se considerar o seu conteúdo
axiológico.
15. Ao explicitar a aplicação dos princípios da economicidade e da razoabilidade, como fez a
Confederal – cabe incluir também nesse rol o princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da
Constituição Federal –, não se está a invadir o terreno reservado à lei, mas sim conferir concretude a
normas supralegais, que estão acima dela, em razão de sua natureza de princípios gerais e de seu
status constitucional, e que não podem deixar de ter eficácia, sob pena de comprometer a coesão do
ordenamento jurídico, pela privação de seus valores fundamentais.
16. Não se trata, em absoluto, de conferir importância menor ao princípio da legalidade, em relação
a outros princípios constitucionais. Trata-se tão somente de reconhecer que, diante do caso concreto,
na busca da melhor solução para a situação concreta, e a fim de melhor viabilizar a concretização do
interesse público em toda a sua plenitude, o princípio da legalidade estrita acaba perdendo força frente
a outros princípios. (Acórdão nº 119/2016 – TCU – Plenário, Relator Min. VITAL DO RÊGO,
aprovação 27.01.2016). (grifos nosso)”.

3 – DO PEDIDO
Por todo o exposto, não se pode negar que a comprovação anexa e já apresentada
a esta equipe de licitação na fase de Habilitação é irrefutável, indiscutivel. Não se pode
negar o que é evidente, sob pena de rasgar a Legislação pertinente e cujo ato pode ser
considerado como prejucial ao interesse publico, levando ainda em consideração os
Princípios da economicidade, da razoabilidade e da eficiência.
Com todas as vênias, a decisão do Pregoeiro em conjunto com a equipe de apoio,
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precisou ser questionada para manter incólumes as tradiçoes de competência,
objetividade e razoabilidade que lhe serviram de base para gozar dos privilégios do
julgamento público. Portanto, a exigência de documentos para fins de habilitação em
licitações públicas deverá embasar-se no rol contido nos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666/93,
de modo que as exigências aludidas como exemplo não encontram embasamento nos
referidos mandamentos, devendo ser consideradas ilegais, conforme pode ser observado
em julgados do TCU, veja-se.
“A Administração não deve formular, em habilitação, exigências que não estejam
expressamente autorizadas no artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666/93”.[7] Ressalte-se que,
“quando o objeto do contrato envolver bens ou atividades disciplinados por legislação
específica, o instrumento convocatório deverá reportar-se expressamente às regras
correspondentes”,[8] como é o caso de serviços de vigilância, regidos pela Lei nº
7.102/83, que determina regras específicas para o exercício da atividade, que devem ser
atendidas pelos licitantes como condição de habilitação.”
Desta forma, o presente Recurso busca tão somente a aplicação da Lei, requerendo
por fim, que seja julgada HABILITADA a empresa Macro Magazine LTDA, pelas razões
exposta neste Recurso.
Outrossim, na hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça este subir,
devidamente informados, a Autoridade Superior, em conformidade com o §4º, Art. 109,
Lei 8.666/93, observando ainda o quanto disposto no §3º, do mesmo Artigo.

Teixeira de Freitas, 28 de Junho de 2022.
NV Magazine LTDA
CNPJ: 24.221.759/0001-62 / IE: 130.706.166
Osneto Amorim de Oliveira
CPF: 949.529.735-49 RG: 815769856
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