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ilustríssima comissão de licitação da prefeitura municipal
DE BALSAS - ESTADO DO MARANHÃO

RECURSO ADMINISTRATIVO

REF.: REGÃO ELETRÔNICO N" 010/2022

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de kits de enxovais para recém-nascido, para atendipiento ao

público alvo dos'Pro^amas Sociais, .gerenciados pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, Trabalho e.Emprego dó município de Balsas-Maranhão.

A empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES
EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

no CNPJ. n° 11.579.983/0001-89, Já devidamente

qualificada nos autos, por seu sócio administrador infra

assinado, vem perante Vossa Senhoria, apresentar, com

,, , ..fiilcro rio artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei 8.666/93:

RECURSO ADimNISTRATIVO, a contra o ato da

.  Comissão de Licitações que julgou desclassificada, em

alguns itens, a empresa ora RECORRENTE,, cqnfonne

\  abaixo transcritos os fatos e fimdamentos. ,

DA TEMPESTIIDADE

Inicialmente, salienta-se que nos termos do inciso XVII do art. 4° da Lei 10.52Q/2002,

cabe recurso administrativo no pr^o de , 3 (^trê?). .dias da ^ecisão que QÇprr^u em
30/03/2022. , ^
Demonstrada, portanto, a tempestividade do presente recurso.

=.MA!L luenvfaraz@bQl.com.br, M (99) 99415-9177BW5 25 PP AQPSTQ. W- CENTRQ
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DOS FATOS

Trata- se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico cujo objeto é escolha da proposta

mais vantajosa para o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa

para fornecimento de kits de enxovais para recém-nascido, para atendimento ao público

alvo dos Programas Sociais, gerenciados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Social, Trabalho e Emprego do município de Balsas-Maranhâo.

Conforme consignado lía Ata de Reunião da Comissão de Licitação, á empresa recorrente

manifestou intenção recurso em face da ilegalidade' na decisão que desclassificou a

recorrente, o que deve ser revisto pelos seguintes motivos.

DA NECESSÁRI CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA LUENYS BRAZ COSTA

MENEZES EIRELI
vr,!-; j . ; ' \ r ! -f , ^
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Pelo princípio do Formalismo Moderado, a Comissão. Julgadora riâo deve apontar com

fundamento em formalidades excessivas, pois elas devem sucumbir diante da
:i .. i • : . , . . - . .f •...,■ • ' j

preponderância do princípio da busca pela obtenção da maior vantagem para as

cqnttnteções da, administração públic j . .
No pesente caso, a recorrente atendeu perfeitamente a solicitação da comissão julgadora,
l^ue foi a de apresentar planilha de composição de custos acompanhada de notas fiscais,
afim de comprovar a viabilidade da proposta oferecida pela recorrente.

Mas a comissão julgadora decidiu pela desclassificação da empresa com a seguinte

justificativa: "24/03/2022 10:29:04 - Sistema - Motivo: Na sua composição de custos

apresentada, a empresa informa os custos e encargos incidentes sobre o

fornecimento do objeto, entretanto, a referida empresa deixa de detalhar de forma

çjara alguma .das .despesas que, são essenciais para àferição e verificação^ da
exequibilidade de preços, entre estas, a empresa deixou de informar os encargos

referentes ao frete, deslocamento e transporte do produto, tendo em vista que, a

empresa tem sede .em outra municipalidade, incidiria sobre o objeto,

inevitavelmente, despesas com frete e transporte. Ainda quanto aos impostos, aT'U) >irc2i: 1JÚ5 i-vcí:,] r.-.-íK":-; i i: " ;■ ri *• u
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empresa não específica quais impostos incidirão sobre o fornecimento, de maneira

que impossibilita este pregoeiro verificar a veracidade dos encarços informados,

além dé não espécifícar os impostos, também não individualiza a porcentagem de

cada imposto incidente. Por fim não especifica as despesas relacionadas à mão-de-

obra. Desta forma, resta demonstrada a incapacidade da empresa em comprovar a

exequibílidade dos preços por ela ofertados, restando, portanto, desclassificada para

o referido item." (trecho retirado do chat do sistema)

Entretanto, como exposto acima, pode-se observar um vício de uma legalidade, pois a

recorrente, mesmo apresentando planilha de composição de custos é notas fiscais, foi

J  desclassificada. Mas o que a comissão deixou de observar foi que a empresa é optante

p.elo SI^LES NACIONAL e seus impostos são unificados. Outro fator é que no quadro

dedicados as .despesas, estão inclusos tanto as despesas administrativas quanto as

despesas operacionais. E por fim nosso valor de custo, .valor esse comprovado através de

nota fiscal é nienòs de 50% do yalor estimado, portanto fica mais .que comprovado a

viabilidade de nossa proposta. Vale ressaltar que o vício de legalidade é, aquele que

contamina algum dos requisitos necessários à configuração de validade do ato

administrativo. Os requisitos de validade do ̂ to administrativo são a competência, a

finalidade, a forma, o motivo e o objeto.

Frilreíniiic, co;:.o u:L:c.. ulA'. l ;

Portanto a desclassificação da empresa recorrente trata de inequívoco descumprimento
roCL.ii'oi.t.\ . f . ... ...i í.j t.j. cí.,,. j.. c iiLuí'-., í'.i
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aos princípios das licitações, devendo culminar com,sua Classificação.

DO FORMALISMO MODERADO NAS. LICITAÇÕES E NOS PROCESSOS

^mNISTRATIVOS DISCIPLINAIS

A'UvC.i IS I

A respeito do tema, anotam em sede doutrinária EGON BQCKMANN MOREIRA e

FEIWAOTO VERNALHA GUIMARÃES ("in Licitação Pública; A Lei Geral de

Licitações/LGL e o Regime Diferenciado de Contratação/RDC, Ed. Malheiros, São

Paulo,.2015,2® ed. atualizada, revista e aumentada, p. 389)::.

.E:MA1L: iMenybrpiSibol.cofn.ljr. Te|: (§9) 25 PE Ô6Q5TP. 1^.Q. ÇENTB9
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"Não se duvida de que o processo de licitação é marcado pelo
princípio do formalismoj sendo esse a receita para evitar
desvios de fim na manipulação de competências
administrativas. Todavia, trata-se de formalismo moderado:
as formas não poderão ser entendidas como um fim em si
mesmas, desencontradas das finalidades próprias do
certame. Elas revelam-se meramente instrumentais à

realização do escopo da licitação. (...).

Em erudito Voto o Relator no RMS n® 70084253202 TJ/RS, decidiu que:

Não seria despropositado afirmar que uma tendência
aparentemente irreversível na evolução da disciplina jurídica
da licitação está na flexibilização da vinculação estrita ao
edital de licitação, em homenagem ao incremento da disputa
propriamente dita, fim último da licitação. Flexibiliza-se o
formalismo para alcançar a maior vantagem buscada com a
licitação. Esta iólosofia tem permeado as legislações mais
recentes acerca do tema, como a Lei do Pregão, a Lei das
PPPs e o 1U)C 4 todos prevééin á relátivízação do fòfmálísmó
çdmò diretriz á ser séguiãa np âesenvòívimento da licitação."

E ajurisprudência do mesmo Tribunal é cdérenté acercado tema::

(...) PRINCIPIO DO FORMALISMO MODERADO.
PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BUSCA PELA
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICAflI. Apontamentos com fundamento em
formalidades excessivas sucumbem diante da preponderânóia
do principio da busca pela obtenção da maior vantagem para
as contratações dá administração pública. Observados os
princípios darazoabilidade eda.instrumentalidadedas formas,
bem como o interessepúbUco, éde ser reconhecidà alegàlidádè
dá-habilitação da ■ impetrante. ■ (...)• afigura-se descabida a
inabilitação da apelante, sob pena de chancelar-se fórmalismo
excessivo, em detrimento, à proposta mais-vantajosa pará a
Administração Pública.
(...) Apesar da fàrmdlidade que permeia-o processo íicitatório,
não se mostra razoável que mera irregularidade seja suficiente
para excluir do certame a impetrante, haja vista que a licitação
■deve-dar-se sempre naibusca .da .oferta mais vantajosa à
Administração. 3. Oformalismo exacerbado pode gerar danos
não só ao Estado como às concorrentes, razão porque, o
princípio dò procedimentofórmal mèrece ser reldiivizàdof2J.
(...) Impossibilidade de inabilitação, com base em formálismo
eMèssivó hà irifèfpretdçõà dò edital, sob pena de úfdstàhtéiUp
dèproposta mais vaníàjosà à Administração Públicàf3í.

!ugmteW£omk.-Bi: RE ôfiPST0.1fi,Q. CENTRQ
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Portanto, uma vez demonstrado o descumprimento ao devido processo legal e ao

princípio da legalidade, tem-se por inequívoca a nulidade do ato administrativo.

ISTO POSTO, diante da plena comprovação de atendimento ao edital, REQUER, o

recebimento do presente recurso, em seu efeito susoensivo. nos termos do art. 109, § 2°,

da Lei 8.666/93;

Ao final julgar procedente o presente recurso, para fins de rever a decisão de

desclassificação da recorrente, declarando a nulidade de todos os atos praticados a partir

da declaração de desclassificação, com imediata Classificação e posterior Habilitação.

i  w

Por fim,, apelando ao bom senso da egrégia comissão, roga-se para que adote a medida

neste recurso orientada a fim de que não prejudique ainda mais a RECORRENTE e a

Administração Pública e seus administrados. .

-  . j . I

alterado,a decisão, requer o imediato encaminhamento à Autoridade Superior

nos termos art.109, § 4" da Lei 8.666/93.

Nestes termos,-
Uii 0:.t ! •>

Pede deferimento.

i i.' o s'Í r*

Governador Eugênio Barros, 04 de abril, de 2022.
Ti ; ■ . 1 • ; ■ . I ' - : ; - - • • . ; . ..i . i i

r Assinadodeíoimadigitalpor
LUENYS BRA2 COSTA Xluenysbhazcosta
MENEZES:8806401831S^'^^^^®°^°^®^'5

DadÕs:2022M.04 13:56:10-03'00'

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

CNPJ: 11.579.983/0001-89

E-» luenvbraz@bo!.com.br. Tçi: (99) 89415-9177BUA 25 PE Ô6PSTQ. CENTBP
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ESTADO DO MARANHÃO

' REFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
^-REGAO ELETRÔNICX) SRP N® 010/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 39804/2021

Abertura: 15/03/2022.

Hora: 09:00 horas

OBJETO:

Registro de preços para ftjtura e eventual contratação de empresa para fometímento de kits de enxovais para recém nascido, para atendimento ao público aivo dos Programas
Sociais, gerenciados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego do município de Balsas-Maranhão.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: L B. C M. SERVIÇOS E MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO

RAZÃO SOCIAL LÜENYS BRAZ COSTA MENEZES EIREU

CNPJ: lL579.983/CX)01-89

INSC. EST.: 123276209

OPTANTEPELOSIMPLES?SIM(X) NÃO( )

ENDEREÇO: RUA 25 DE AGOSTO

BAIRRO: CENTRO CIDADE: GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

CEP:" 6578000Q ' E-MAIL luenysbraztgbol.com.br

CONTATOmLi:CiTANTEi LUENYS BRAZ COSTA

cJiÈSÉfE^ETPvòiüCD C..P !p 0 TELEFONE: (99) 98415-9177

(. MNC-QWLICITÁNTE:'BANeO DO BRASÍT
"^INS dA.'AGÊNCIAÍ 1314-5

CONTA BANCÁRIA: 13.984-X

.i-::,!.:, íji-K.!';..!..- ;. ô

fe£. Tfl: (3913«1S:9177BWÔ25 QE Ô6Q5TO. 165. CEJÍTBP
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ADEQUAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS

iTEM DESCRIÇÃO DO ITE^yi QUANTIDADE MARCA UNIDADE
VALOR

UNITÁRIO

VALOR

MÉDIO TOTAL

3
Mantinha, composição algodão,políéster,

tam. 75x80cm COTAPRINCIPAL 75%
1875 MINAS REY UNIDADE RS 16,90 RS 31.687,50

4

Mantinha, composição algodão, poíiéster,
tam. 75x80cm COTARESERVADO

ME/EPP/MEI25%

625 MINAS REY UNIDADE RS 16,90 RS 10.562,50

VALOR TOTAL

RS 42.250,00

quarenta e dois mil, duzentos e cinqüenta reais

i.

it.vi }■: :v..,
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• E-MAIL; laemtra2@tei-C0fn.bT. Tei: {9gr9941S-gi77RUA25 pg AGOSTO.,160. CEMTRO
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COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE MARCA QTD P. CUSTO
DESPESAS

10%

IMPOSTO

9,5%
LUCRO

VALOR

UNIT
VALORTOTAL

3

Mantinha, composição

algodão,poliéster, tam.
75x80cm COTAPRINCIPAL

759S

UNIDADE MINAS REY 1875 R$ 5,65 RS 1,69 RS 1,61 RS 7,95
RS

16,90
R$ 31.687,50

4

Mantinha,composição '
algodão, poliéster, tam.
75x80cm COTARESERVADO

ME/EPP/MEI 25%

UNIDADE MINAS REY 625 RS 5.65 RS 1,69 RS 1,61 RS 7,95
RS

16,90
RS 10.562,50

VALORTOTAL

R$ 42.250.00

quarenta e dois mil, duzentos e cinqüenta reais

í  )
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^ A empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES, declara que:

'jESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E. BEM COMO. TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS,
-a,?ABALHISTAS, PREVIDENCIÂRIOS E COMERCIAIS E. AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS
ADEQUADAS.

2 VAUDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DESSE
PROCESSO.

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU
PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
5. QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I. DESTE EDITAL A CONTAR
DO RECEBIMENTO. POR PARTE DA CONTRATADA. DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, TODOSQS PRODUTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA
DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÃ QUALIDADE..

^ Os dados do responsável pela assinatura de contrato: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES, R.G. 000082320997-0, C.P. F n' 880.640.183-15.

GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, 23 de março de 202Z
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LUENYS BRAZCOSTA(^,^'^,^"'P"
MENEZES:8806401 SyVíntzsswuojuis
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LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIREU

CNPJ: 11.579.983/0001-89

H;{99) 99.11W177BUA25PEASQSTQ. 160. CENTRO
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