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Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO :

ILUSTRÍSSIMO SENHOR JOÃO HENRIQUE VIEIRA COSTA
M.D. PREGOEIRO OFICIAL
CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA

Referência: Pregão Eletrônico nº 1/2017 – Recurso administrativo

IDÉIAS TURISMO LTDA, qualificada no processo licitatório em referência, vem perante Vossa Senhoria, respeitosa
e  tempestivamente,  nos  termos  do  artigo  26  do  Decreto  5.450/2005,  apresentar  RAZÕES  DE  RECURSO
ADMINISTRATIVO, em face da aceitação da proposta da licitante FACTO TURISMO - EIRELI - ME como classificada
e vencedora, pelos fatos e fundamentos a seguir detalhados.

=======================================================================
1 – DO RESULTADO DO PREGÃO
=======================================================================

A recorrida foi declarada vencedora com o lance de valor global  no sistema Comprasnet de R$ 0,0002 (tela do
resultado  do  pregão  por  fornecedor),  quando  consta  do  mesmo  sistema  o  questionamento  e  sua  respectiva
resposta pertinentes ao que se trata no presente recurso:

“Esclarecimento 26/01/2017 11:10:28
Será aceito valor de R$ 0,0001 para a taxa de agenciamento? Ou serão aceitas somente até duas casas decimais,
exemplo R$ 0,01?

Resposta 26/01/2017 11:10:28
Apenas duas casas decimais”.

Essa situação entre o que havia sido estabelecido objetivamente para “julgar” o certame e o que acabou sendo
aceito é o cenário do recurso, posto que essa aparentemente pequena questão é capaz de alterar radicalmente a
ordem  dos  vencedores do certame e, na prática,  isso ocorreu  e tornou nulo o resultado, porque a competição
correu por caminho diverso.

Detalhe técnico: se a licitante insere no sistema lance com duas casas decimais fica em uma determinada posição,
mas ao preencher o máximo do sistema, que são as quatro casas decimais, com certeza, por isso mesmo, como o
sistema avança para dentro dos próximos dígitos, passará de forma automática aquele lance à primeira posição
em relação ao dos outros licitantes, sendo que isso foi exatamente o que aconteceu, uma manobra não permitida,
já  que  esse pregão continha  questionamento a  todos  publicado no sentido de que  a admissibilidade seria  de
apenas 2 (duas) casas decimais, ninguém podendo fugir dessa parametrização, nem licitantes, nem pregoeiro.
=======================================================================
2 – DAS RAZÕES PARA PROVIMENTO DO RECURSO
=======================================================================

O ato ora recorrido, consistente na aceitabilidade dessa questionada proposta, é nulo, primeiramente, porque o
artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, estabelece que processo de licitação pública que assegure (termo
impositivo)  “igualdade  de  condições  a  todos  os  concorrentes”,  ou  seja,  que  todos  estejam  disputando  sob  as
mesmas bases de elaboração de propostas, que, no caso, se materializa com os lances no sistema eletrônico, cuja
mínima fração de décimos serve para mudar a posição dos licitantes, o que ocorreu no caso, tendo sido violada
aquela norma constitucional.

Em segundo lugar, o artigo 3º da Lei nº 8.666/93 estabelece que “a licitação destina-se a garantir a observância
do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.

Repita-se que um dos objetivos do procedimento administrativo de licitar é assegurar “isonomia”, então sem que a
mesma tenha disso respeitada o resultado padece de vício insanável de nulidade.

Nesse caso, trata-se de imposição (não flexível) de preservar isonomia e igualdade, bem como, de seguir um rito
de  julgamento  objetivo,  que  significa  seguir  parâmetros  claros  e,  como  se  poderia  dizer,  exatos  como  os
matemáticos, sim.

Em terceiro lugar, o artigo 40, inciso VII, também da Lei nº 8.666/93 estabelece que obrigatoriamente todo edital
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deve conter “critério para julgamento, com  disposições claras  e parâmetros  objetivos”, sendo que o edital  não
tinha isso claro e, por essa razão, foi feito o questionamento, cuja resposta a todos publicizada, aderiu ao edital,
com mesma força do seu texto original.

Lembre-se  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  sua  competência  de  uniformização de  entendimento sobre
normas legais infraconstitucionais, já decidiu que a resposta de consulta a respeito de cláusula de edital licitatório
é vinculante e “quando comunicada a todos os interessados e ela adere ao edital” (STJ - REsp 198665 / RJ - DJ
03/05/1999 p. 137).

Em quarto lugar, pelas considerações acima, se tem certeza de que se trata de um descumprimento de “regras do
jogo”, de “critério objetivo” de “julgar a licitação” no tocante à “aceitabilidade de lances no sistema eletrônico”,
regras assim incorporadas ao edital, sendo que não apenas pelo seu artigo 3º, como pelo seu artigo 41, a mesma
Lei Geral de Licitações estabelece que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao
qual se acha estritamente vinculada”.

Em  quinto  lugar,  a  Administração  não  pode  mudar  interpretação  sobre  algo  a  respeito  do  que  já  tenha  se
pronunciado (no caso, a regra guia de inclusão de casas decimais), porque se o entendimento muda isso quebra a
segurança jurídica, princípio expresso do artigo 2º da Lei  nº 9.784/99 (Processo Administrativo Federal), sendo
interessante  notar  que  o  parágrafo  único,  inciso  XIII,  até  veda  interpretação  retroativa  sobre  uma  norma
administrativa, como uma norma de edital licitatório ou mesmo da consulta a resposta sobre o edital e que tenha
a todos sido circularizada, publicamente.

Em  sexto  lugar,  o  artigo  44  da  Lei  Geral  estabelece  que  no  “julgamento  das  propostas”  deve-se  levar  em
consideração  “os  critérios  objetivos  definidos”  no  edital,  além  do  que,  no  parágrafo  primeiro  deste  citado
dispositivo, tem-se comando expresso no sentido de que “é vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou
fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade
entre os licitantes”.

Isso que se trata aqui é o que se chama de “fator surpresa”, que desiguala as condições entre licitantes e que
jamais  pode  ser  aceito  na  licitação,  porque  constitui  burla  ao  princípio  e  às  demais  normas  positivadas  de
imposição do julgamento objetivo, que é aquele  somente realizado dentro dos  estritos  parâmetros  claramente
definidos para a decisão do certame. Estratagemas e manobras para ganhar posição em ordem de propostas não
são aceitas, portanto, no sistema normativo licitatório brasileiro.

Em sétimo lugar, isso é tão relevante, valorizado e exigido, que o Superior Tribunal de Justiça alertou no acórdão
do  julgamento  do  Recurso  Especial  444917/DF  (DJ  08/09/2003  p.  285  o  entendimento  que  já  era
doutrinariamente  defendido,  com  amplitude,  inclusive,  pelo  Professor  Hely  Lopes  Meirelles,  na  obra  Direito
Administrativo Brasileiro, 26ª edição atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e  José
Emmanuel Burle Filho, Malheiros Editores, São Paulo, 2001, p. 259).

Destacou, o Superior Tribunal de Justiça: "Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e
o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse
do estabelecido, ou admitisse a documentação e propostas em desacordo com o solicitado".

Em oitavo lugar, sair dos limites claros das regras postas do chamado jogo do certame é o mesmo que contrariar
também  a finalidade específica da modalidade licitatória  do pregão, expressamente encartada no artigo 4º do
Anexo I  do Decreto nº 3.555/2000, uma vez que essa modalidade licitatória se destina a garantir o resultado da
proposta mais vantajosa “por meio de disputa justa entre os interessados”.

E não é justo que, após a advertência publicada pelo senhor pregoeiro no Comprasnet no sentido de que seriam
aceitas  duas  casas  decimais,  uma  determinada  licitante  resolva  alterar  posições  de  ordem  de  classificação
manejando o artifício de inserir no sistema as quatro casas decimais, o que, todos sabem, altera a ordem  dos
lances, o que é inadmissível, por tantas normas aqui já explicitadas.

=======================================================================
3 – DO PEDIDO
=======================================================================

Ante o exposto, requer seja conhecido e provido este recurso, para a desclassificação da proposta da recorrida,
com  o prosseguimento do pregão, dentro  do disposto  no artigo  25,  §  5º,  do Decreto  nº  5.450/2005,  para  a
convocação da próxima proposta para análise e aceitabilidade.

Requer, em  separado, que esse mesmo entendimento compatível  com  o que havia sido estabelecido antes  do
pregão,  seja  adotado  para  também  desclassificar  qualquer  lance  ou  proposta  de  quaisquer  outros  licitantes
seguintes que tenham quatro casas decimais, para que o problema não volte a ocorrer e se quebre o princípio da
celeridade do pregão.

Termos em que requer e aguarda deferimento.

Brasília, 03 de fevereiro de 2017.

Maria Cristina Bueno
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Diretora - Idéias Turismo Ltda. - ME

Fechar
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