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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões
RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV

Processo nº: 3868/2018

CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, pessoa jurídica, inscrita sob o CNPJ:
11.325.221/0001-56, com sede à ADE/Sul, Conj. 02, Lote 09, Loja 01, Samambaia Sul/DF, CEP: 72.314-702, neste
ato representado pelo Lincoln Morais de Mesquita, brasileiro, solteiro, portador do RG: 2.328.213 SSP/DF e CPF:
023.976.041-75, vem a presença de Vossa Senhoria, com fulcro no art. Art. 4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520/02,
apresentar a presente
RAZÕES DO RECURSO
em face da inabilitação da recorrente por suposto descumprimento dos itens 12.5.2 e 12.3.1 do Edital.
DOS FATOS
O Pregão Eletrônico nº 02/2018, foi aberto para aceitação de propostas no dia 31 de janeiro do 2019, cujo objeto é
a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação para prover Link de
Contingência de Acesso à Internet, via Rádio, de 100Mpbs ou superior, para a rede corporativa do Conselho Federal
de Medicina Veterinária – CFMV, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Instrumento
Convocatório.
Assim, a empresa CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA., ora recorrente, após
apresentação do lance mais vantajoso, a mesma foi convocada para apresentação de sua proposta.
Destarte, após os procedimentos internos de análise dos documentos habilitatórios, o r. órgão decidiu pela
inabilitação da recorrente, sob a fundamentação de descumprimentos dos itens 12.5.2 e 12.3.1.
Diante do exposto, segue análise do direito.
DO DIREITO
Nobre Pregoeiro, embora tenhamos total conhecimento da expertise do ilustríssimo servidor no que se refere aos
Princípios norteadores das licitações, bem como dos entendimentos adotados pelo Tribunal de Contas da União –
TCU, faz-se necessário realizarmos alguns apontamentos.
DO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 12.3.1 DO EDITAL
No que pese ao item 12.3.1 do Edital, que prevê a apresentação de documento de identidade e cartão de inscrição
no CPF/MF, ou CNH do signatário da proposta, assim como, no caso de procurador, instrumento de mandato com
outorga de poderes para representar o licitante nos atos inerentes ao certame, cabe esclarecer:
O Tribunal de Contas da União – TCU, por meio do acórdão 357/2015 – Plenário, entende que “No curso de
procedimentos licitatório, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que
prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito
aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo,
respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados”.
Ou seja, nobre julgador, por meio do entendimento acima esposado, verifica-se que aquela egrégia corte abraça a
necessidade de ponderação entre o excesso de formalismo e a preservação da proposta mais vantajosa. Contudo,
no caso em comento, a proposta mais vantajosa foi descartada por mera questão formal, desrespeitando, assim,
as prerrogativas dos administrados.
Não obstante, O Acórdão nº 2.154/2011 – Plenário proferiu a seguinte compreensão, in verbis:
“Licitação sob a modalidade pregão: o retorno à fase de aceitação das propostas, quando esta já tiver sido
superada, só deve ocorrer se verificadas falhas relevantes que possam alterar a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, cabendo ao pregoeiro, em vez disso, se necessário, esclarecer ou
complementar a instrução do processo, utilizando-se das faculdades previstas no art. 26, § 3º, do Decreto
5.450/2005, ou no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93.” (Grifo nosso)
Ou seja, nobre pregoeiro, a Corte de Contas tem visado sempre a preservação da proposta mais vantajosa e, que
para tal princípio seja de fato respeitado, permitiu a utilização do instituto da diligência.
Todavia, não foi aberto o prazo para a diligência tão defendida pela corte de contas, levando, assim, o r. órgão a
habilitar uma proposta com valor superior em de R$ 1.166,00 (hum mil, Cento e Sessenta e Seis reais) mensais.
Insta ainda destacar que, o presente Pregão Eletrônico é realizado por meio do sistema “comprasnet” o qual exige
login e senha para participação do certame, bem como o oferecimento das propostas. Assim, soa bem desrazoável
exigir um documento probatório de identificação, sendo que o próprio sistema, por si só, já realiza a identificação
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do usuário.
Ou seja, seria o sistema comprasnet inseguro o suficiente para que qualquer pessoa possa apresentar propostas
como se outra fosse? O cadastro realizado, bem como a documentação apresentada no momento do cadastro da
empresa no sistema não garante tais poderes?
Com a máxima vênia, nobre julgador, a decisão de inabilitação proferida não só viola o princípio da proposta mais
vantajosa, como ainda da economicidade e o da legalidade, por não ter aberto diligência, como ainda demonstra o
excesso de formalismo na realização do certame.
Apenas para fins elucidativos, por via análoga, utilizemos o exemplo de que a não apresentação de documentos é
passível de aplicação de penalidade. Se a pessoa que apresentou a proposta não teria poderes para tanto, a
empresa pode ser penalizada?
Caso a resposta seja sim, trazendo ao caso em comento, não há então porque a empresa ser inabilitada, haja vista
que a licitante é responsável pelos atos praticados por seus funcionários dentro daquele sistema.
DO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 12.5.2 DO EDITAL
No que se refere ao item 12.5.2 do Edital, que possui a seguinte redação: “ Balanço Patrimonial de demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta” destaca-se.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, apresenta um campo
específico no que se refere ao balanço patrimonial da empresa, bem como os índices oficiais, ou seja a
desclassificação da recorrente sob a alegação se demonstra, com a devida vênia, equivocada, haja vista que,
conforme registrado em Ata, o próprio pregoeiro aduziu no dia 06/02/2019 às 10:06:03 “Senhores licitantes, o
item 11.1 do edital deixa claro para todos os participantes sobre a responsabilidade de incluir, quando convocado
pelo pregoeiro, toda a documentação não contemplada no SICAF ou que necessitarem de atualização”
Deste modo, entende-se que o nobre pregoeiro possui total conhecimento do teor do Instrumento Convocatório,
contudo, em momento algum foi solicitado a empresa que fosse apresentado o balanço patrimonial.
Destarte, entende-se que a postura em comento fere o princípio da legalidade, haja vista que a previsão editalícia
não fora realizada
Assim questiona-se, se o item 11.1 prevê que informações não contempladas pelo SICAF serão convocadas pelo
pregoeiro, por que não se localiza em Ata a presente convocação? Ademais, se o pregoeiro se comprometeu a
solicitar informações que não constassem no SICAF por meio de diligência, por que não o fez?
Com a máxima vênia, nobre pregoeiro, esta defesa entende que a inabilitação desta recorrente se encontra,
possivelmente, eixada de erro por inobservância da lei, bem como dos entendimentos praticados pela Cortes de
Contas.
Assim, concluímos pela possível ilegalidade da inabilitação da recorrente no que se refere ao item 12.5.2.
CONCLUSÃO
Após análise da Ata do Pregão Eletrônico nº 02/2019, bem como das jurisprudências emitidas pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, entendemos que o simples fato da não apresentação de cédula de não é fato relevante
suficiente para inabilitar a licitante, haja vista que a mesma apresentou sua proposta logada num sistema que por
si só, valida os atos praticados por aquela licitante e o nome do representante juntamente com seu número de
documento, consta no SICAF como representante legal da empresa ( basta apenas ler o que está escrito no rodapé
da página impressa no SICAF)
Ademais, no que se refere ao balanço patrimonial, em nenhum momento foi solicitado a documentação em
comento, conforme pode ser visualizado em Ata. Mesmo, contendo no SICAF, seu pleno atendimento em relação a
validade e índices exigidos no edital Nº 2/2019.
DOS PEDIDOS
Ante os fundamentos expostos, a recorrente requer:
a) Que a presente razões de recurso seja CONHECIDA e julgada PROCEDENTE em sua integralidade;
b) Que a empresa CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA seja devidamente convocada
para apresentação do balanço patrimonial, conforme previsto no item 11.1 do Edital ( A título de simples
diligência), mesmo já constando no SICAF à época da erronia inabilitação por parte dessa comissão de julgamento
o documento em plena validade para todos efeitos legais.
c) Que seja aceito o entendimento de que o Login e Senha do sistema comprasnet valide os atos praticados pela
empresa
d) Caso o pedido anterior não seja aceito, que seja concedido novo prazo para apresentação, em respeito ao
princípio da proposta mais vantajosa.
e) Superado os demais pedidos, que seja a recorrente HABILITADA no Pregão Eletrônico nº 02/2019, pois para
tanto, está.
Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que esse Ilustríssimo Sr. Pregoeiro reconsidere sua decisão e,
na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior.
Ante o exposto,
Pede-se deferimento.
Brasília, 13 de fevereiro de 2019
Lincoln Morais de Mesquita
Representante Legal
Fechar
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