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ILUSTRÍSSIMA SENHORA CAMILA FERREIRA COSTA, SECRETARIA DE

FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA

Pregão Eletrônico n° 28i2021

Processo Adnsimstrativo n" 1117312021

R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. - ME, já

qualificada nos autos do processo de contratação pública em epígrafe, vem,

respeitosamente, perante Vossa Senhoria, interpor RECURSO

ADMINISTRATIVO em face da decisão que a desclassificou do certame, nos

termos do artigo 4°, XVtU, "a", da Lei Federal n° 10.520/2002, do artigo 44 do

Decreto Federal n° 10.024/2019 e da sessão 11 do edital, com alicerce nas razões

fáticas, técnicas e de direito que passa a expor.

I - SÍNTESE DO PROCESSO LICITATÓRIO

1. Trata-se de procedimento Ucitatório na modalidade pregão

eletrônico, com critério de julgamento de menor preçoporitem, lançadopelo

Município de Balsas/MA, tendo corno objeto o ''Registro de Preço para

Futura e Eventual Contratação de empresa para o fornecimento de materiais

permanentes e suprimentos de informática, visando atender a grande

demanda das Secretarias do município de Balsas-MA". Ao todo, compõem o

objeto da licitação 112 itens.

2. Segundo a sistemática proposta pelo edital, as licitantes

interessadas deveriam credenciar-seperante este Portal de Compras Públicas
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e, por meio do sistema eletrônico, apresentar, "concomitántemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do

objeto ofertado e o preço'' até às 09:00 de 10/06/2021.

3. ARecorrente apresentou proposta para uma série de itens,

dentre os quais os de número24, 25,26,34,35, 38, 67, 68, 87, 88, 91, 99. Destes,

em 07/07/2021, foi habilitada e declarada vencedora dos itens 24, 25, 26, 38,

67, 68, 91 e 99, o que, de plano, demonstra,ser empresa idônea e cumpndora

de todos os requisitos habilitatórios estabelecidos pelo edital.

4. Quanto aos itens 34, 35, 87 e 88, porém, apesar de a

Recorrenta ter sido inicialmente declarada a arrematante dós mesmos, acabou

posteriormente sendo desclassiâcada, conforme seqüência de latos abaixo

descrita: •

5. Quanto aos itens 87 e 88, a Recorrente f)i inicialmente

declarada a arrematante em 17/06/2021, ambospelo valór unitário de R$25,00.

Em 21/06, porém, o pregoeiro solicitou diligência, para que fosse enviada

"através desse sistema, a composição dospreços ãnais o&rtados pela mesma,

no itens 87 e 88, através de planilha de composição de custo, (esta juntamente

com a cópia denota Escalde compra do produto com emissão em data anterior

ao abertura deste certame) a planilha de composição de custo deverá

CONSTAR NO MÍNIMO: VALOR DE COMPRA, IMPOSTOS, FRETE,

LUCRO etc., pam que possamos a&rir a exequibilidade dos preços

propostos". Cumprida a diligência pela Recorrente, acabou sendo

desclassiúcada em 24/06, pois "encaminhou nota fscal para comprovação
com data de emissão posterior ao pedido de diligencia". No£m, os itens 87 e

88acabaram sendo arrematadospara a licitante Santos Coelho ComércioLtda,

com valor unitário de R$ 140,00 e de R$ 144,00, respectivamente (um valor

respectivamente 460% e 475% superior ao proposto pela Recorrente).
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6. Depois, quanto aos itens 34 e 35, a Recorrente foi

inicialmente declarada a arrematante em 30/06/2021, ambos pelo valor

nnítâno de R$3.499,00. Na mesma data, o Pregoeiromais uma vez solicitou a

diligência pam que fosse enviada "através desse sistema, a composição dos

preços ônais ofertados pela mesma através de planilha de composição de

custo, (esta juntamente com a cópia denota Escalde compra do produto com

emissão em data anterior ao abertura deste certame) a planilha de composição

de custo deverá CONSTAR NO MINJMO: VALOR DE COMPRA,

IMPOSTOS, FRETE, LUCRO etc., para que possamos abrira exequibilidade

dos preços propostos". Cumprida a diligência pela Recorrente, acabou sendo

desclasslEcada em 22/07, pois "a licitante anexou planilha de composição, no
entanto não anexou nota Escàlpara referida comprovação". No Em, os itens

acabaram sendo arrematados pela licitante Mega Empreendimento Ltda.,

com valor unitário de R$3.500,00.

7. Como se vê, a desclassiEcação da Recorrente quante) aos

quatros itens teve o mesmo Eindamento: não ter sido juntada a "nota Escalde

compra do produto com emissão em data antedor a abertura deste certame".

A Recorrente respeitosamente discorda da interpretação do Pregoeiro,

entendendo que isso não seda causa para desclassiEcação. Assim, por conta

disso, em 07/07/2021, declarou intenção de recurso âente a sua

desclassiEcação quanto aos refeddos itens, a qual foi defedda pelo Pregoeiro.
O prazo concedidopara a apresentação das razões recursais foi até às 13:00do

dia 12/07/2021, sendo, pois, tempestiva à presente manifestação.

8. A vista do e^osto, até a título colaborativo, uma vez que
se imagina que a intenção do Município de Balsas/MA seja contra tarlicitante
apta a executar satis&.todamente o objeto da licitação que tenha apresentado

a melhor proposta depreços—a Recorrente, no caso interpõe-se este recurso
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admxnistratívo, objetivando demonstrar que a sua desclassiâcação da presente

licitação não encontra amparo no edital.

11-RAZÕES REClJK'sA1S

9. Contixrme relatado, a Recorrente foi desclassiãcada dos

itens 34, 35, 87e 88por não ter cumprido completamente a diligência imposta

pelo Pregoeiro, de apresentar a composição Bnal dos preços através de

planilha de composição de custo, acompanhada de "cópia de nota tiscal de

compra do produto com emissão em data anterior à abertura deste certame".

Quanto aos 87 e 88, "encaminhou nota tiscal para comprovação com data de

emissão posterior ao pedido de diligencia". Quanto aós itens 34 e 35, a

Recorrente não anexou as notas tiscais — assim o &z pois já sabia o desfecho

da diligência anterior e ainda não havia adquirido os produtos junto ao seu

tiernecedor

10. Entretanto, o ponto nodal que tiindamènta este recurso é

a seguinte: a ausência de apresentação das notas tiscais exigidas na diligência

não poderia ter levado à desclassiticação da Recorrente pois se trata de

exigência não prevista no edital.

11. Conforme é cediço, as licitaçõespúblicas são regidaspelo

princípio da vinculação ao edital. O edital é, portanto, o documento que

estabelece as regras do certame, vinculando os posicionamentos tomados

pelas partes. Ou seja, objetivamente, os participantes só poderão ser

desclassiticados da licitação se descumprirem exigência otiginanamente

prevista no edital. Anahsando a questão sob outro ângulo, não é Ocultado a

Administração Rública formular novas exigências no momento de análise dos

documentos.
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12. A judsprudência do Tâbunal de Justiça do Estado do

Maranhão dá guanda a este argumento:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE

SEGURANÇA LICITAÇÃO. DESCUMPRÍMENTO DE RECStA
PREVISTA NO EDITAL UCITATÓRIO. ART 41, CAPUT, DA LEIN"
8.666/93. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO EDITAL. VINCULAÇÃO.
NECESSIDADE. APELOS DESPROVIDOS. ' r An cnhmeter a

AdministrsicSo ao pdncípio da vinculado ao ato convncatóao. a Lei d"
8.666/93impõe o dever de exaustão da discacionadedadepor ocasião de sua
elaboração. Não teria rahimfintn determinara estríta vinmlaçSn an editai
simultanfíamfint*»^ autodzara atribuição de competência discrjcionâria para
a_Comissão indicar, por ocasião do julgamento da alguma das Ases, os
critérios de julgamento. Todos os critérios e todas as erigânrias deverão
constar de modo expresso e exaustivo, no corpo do edital (Precedenta do
STJ, VT, REsp 421.946/DP, Rei Ministro Francisco Falcão, j 07.02.2006, DJ
06.03.200^. n. Primeiro e segundo apelos não providos. (TJ~MA - AC:
70282007 MA, Relator: ANTONIO GUERREIRÒ JÚNIOR, Data de
Julgamento: 07/04/2008, SAOLÜIS) (gnBu-se) '

13. Conforme se depreende da análise do edital em comento,

não ha previsão de que as licitantes deveriam apresentar, jnntn a composição

dnal dos valores da proposta, notn físcal da compra do produto, muitn mfínns

emitida "em data anterior à abertura do certamo". Na prática, a exigência

realizada e de que as licitantes ja tenham adquindo os itens antes da licitação,
o que igualmente não encontra amparo no edital e nem na legislação.

14. Para além disso, parece ter havido certo desvirtuamento do

instituto da diligência no presente caso. Éque, còn&>rme prevê o artigo 47 do

Decreto Federal n° 10.024/2019, a diligência serve para ''sanar erros nu falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade

jurídica . Ora, não em necessária diligência no casopresente, uma vez que os
documentos apresentadospela Recorrente não continham'qualquer erro, &lha
ou mesmo omissão Rente ao que exige o edital (que não incluía a apresentação

de nota Escal demonstrando a prévia aquisição dos itens).
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15. Ademais, é necessâào, ainda, atgumentar que, segundo o

Pregoeiro, a diligência Ibi solicitada para supostamente ser a&rida a

''exequibilidade dos preços das propostas". Ora, como a exigência da

apresentação de nota âscal emitida antes da abertura do certame contribui

para a a&rição da exequibilidade da proposta?

16. A bem da verdade, não bâ dúvida de que as propostas

apresentadas pela Recorrente atendem aos parâmetros estabelecidos no

instrumento convocatório e de mercado. De todo modo, Se ainda assim

subsistisse dúvida quanto ao pontx>; é per&itaménte possível e até

recomendável que a vedãcação da exequibilidade dàs preços ocorresse

mediante a análise de outros documentos (tais quais bancos de dados,

pesquisas de preços, orçamentos, etc.), que não impusessèm às licitantes o

ônus de adquirir os itens a serem comercializados antes do certame, quando

nem ciência de que a presente licitação seda lançada tinham.

17. Por último, para além do&to de inexistirnopresente caso

previsão editalicia para condicionar a validade da proposta da Recorrente à

apresentação da nota Sscal, ainda se tivesse, a exigência seda no mínimo

discutível. E que o Tdbunal de Contas da União entende que a legislação não

dá amparo para essa exigência. Conãra-se:

É ilegal a exigência de que atístados de capacidade técnica estejam
acompanhados de cópias de notas ãscais ou contratos que os lastteiem, uma
vez que a relação de documentos de habilitação constante dos arts. 27a 31 da

Lei 8.666/1993ê taxativa (TCÜ. Acórdão 1224/2015, Plenâdo. Relatora:Min.
Ana Arraes. Data da sessão 20/05/201^.

18. Assim, pelo conjunto de argumentos expostos, nos parece

evidente que a desclassifícação da Recorrente se deu em desacordo com o

edital, com a legislação de regência e com a junsprudência dos Tribunais e

das Cortes de Contas, devendo, portanto, ser reformada por este órgão.
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19. Dianí^ do exposto, requer-se o pj^cessamento do presente

recurso administrativo coniorme a legislação de regência e a sessão 11 deste

edital e, uma vez encaminhado para a autoridade competente, seja conhecido

e provido para que seja reformada a decisão administrativa que desclassifícou

a Recorrente quanto aos itens 34, 35, 87 e 88 do .certame, sendo, por

conseqüência, declarada a vencedora dos mesmos, teúdo-os adjudicados em

seu&vor. ;

Nestes termos, requer deferimento.

Flonanópolis/SC, 09 de julho de 2021.
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