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PREGAo PRESENCIAL N" O2l2013

RESPoSTA A INTERPoSIQAo DE RECTJRSO PRESENCIAL

O pregoeiro da C8mara Municipal de Lagarto, no exerclcio de suas atribuigdes
regimentais designadas pela portaria n' 33, de 03 de junho de 2013, respons6vel pelo
Pregdo Presencial em epigra.fq realizou an6lise do Recurso interposto pela empresa
CORPERSERVICE COMERCIO E REPRESENTAQAO DE PEQAS E SERVIqOS
LTDA-ME, oportunidade em que foi proferida a seguinte deois6o:

L RELAToRIO

l. A empresa lioitante CORPERSERVICE COMERCIO E REPRESENTAQAO DE
PECAS E SERVIQOS LTDA-ME, impetou recurso administrativo, solicitando a
reconsideraglo da deoisdo do Pregoeiro referente a desolassificagdo da referida empresa
por desobediOncia ao item 7.1.3 do Edital.

2. Em Resumo, a RECORRENTE alega que a sua desclassificatio exhapola os limites
de exig6ncia da I'ei 10.52012002, por considerar que as informag6os exigidas no item
7.1.3 do edital s6o de natureza contatual, e que a sua reshigao na competigao foi
motivada pela atuagEo leviana do pregoeiro em privilegiar empresas em detrimento de

outras.

3. Alegando ainda que a empresa FCR VEiCULOS LTDA-ME, n6o apresentou oertidao
negativa do INSS, como tambdm o Connato Social no envelope de Habilitagdo Juridica,
ndo atendendo o inciso XIII do Art. 4o da Lei 10.520/2002, ao qual aparece nos subitens
8.2.2 e 8.3.4 do edital.

4, Por fim, a RECORRENTE requereu a classificagdo da sua proposta e a desabilitaglo
da empresa FCR VEICULOS LTDA-ME.

5. Notificadas as licitantes, foram apresentadas tempestivamente contra razdes pela
empresa FCR VEiCIJLOS LTDA-ME que alegou o seu direito l{quido e oerto do
cumprimento de todas as exigOnoias do edital e da lei, bem como realizou sua previsdo
de custos segundo os princlpios que norteiam a administragtro prlblic4 seja de
igualdade, moralidade, economicidade, vinculagdo ao instrumento convocat6rio e da
busca pela proposta mais vantajosa e menos onerosa para a Administragio. No m6rito
diz que a RECORRENTE tem por evid€ncia o intuito em postergar e protelar a
conclusdo do certame.
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Pela empresa SERGILOC apr€sentou oontm razoes que foram enviadas por meio

eletrdnico, ou seja, contrariando o previsto no Item 10.4:

"Os recursos e ds contra lazdes interpostos pelas Licitantes

deverdo ser entregaes to Setor de Protocolo desta Cdmara'

no prazo estabelecido no item 10.1, das 07:00 ds 12:00

horas, diariamente, exceto aos sdbados, domingos e

feriodos; "

O processo nos veio para manifestagilo'

tr. MfRITO

a) Da atuag$o do pregoeiro.

lnicialmente, esclarece qug ao desclassifioar a proposta da empr€sa RECORRENTE, o

fez em ostrita observdncia aos princlpios da legalidade, impessoalidade, moralidade,

igualdade e vincuhgIo ao instrumento convocat6rio, previstos no artigo 44 da Lei
Federal n' 8.666193, in verbis:

"Art. 44. No iulgamento dos oropostas, a Comissdo levani
em consideragdo os critdrios objetivos deJinidos no edital

ou corvite, os quais ndo devem contrariar as nonnds e

princioios estabelecidos por esta lci. "(grifo nosso)

A L€i 10.520, de l7 dejulho de 2002, que instituiu a licitag6o na modalidade Pregio em

seu arL 4o, inciso VII, estabeleoe:

"W - aberta a sessdo, os itteressados ou seus

replesentantes, apresentarAo declaragdo dando ciAncia de

que cumplem plenamente os rcoulsitos de habililagdo e

entrcgarAo os e velopes contendo a indicagdo do objeto e do
prego oferecidos, procedendo a sua imediata abertura e d
verifcagdo da conformidade das orooostas con n

c o nv o c stdr io : D (gr ifo no s s o)



O item 4.3. do edital estabelece:

"4.3. A participaqAo na licitaCdo importa !g!g!g!@Efu
sgfuSgfo dot proponentes ds condigdes deste edital; "

As licitag6es priblicas pautam-se num conjunto de formalidades, que devem ser

observadas, quando pautadas na legislaglo om vigor, desconsiderar qualquer

formalidade desses processos 6 ferir a lei, al6m do que se observaria a m6cula ao

princlpio da vinculagdo ao edital.

A falha apresentada na proposta da empresa CORPERSERVICE COI\dRCIO E

REPRESENTAQAO DE PEqAS E SERVIQOS LTDA-ME, ao contr6rio do quo alega

no fundamento do presente recursq nAo pode ser considerada como exig6ncia

demasiadamente formal e nilo essencial. Ela d prevista no item 7.1.3. do Edital, n6o

sendo posslvel afast6l4 conforme se depreende da leitura, in vdrbis:
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"7.1. O envelope" l ", com o titulo "PRoPOSTA DE
PRECOS, deverd conter:

7.1.2....

7.1.3. Rado Soclal e CNPJ, endercgo cottq,leto, telefondfax
paru corttata, no da conta coftente' ag€ncla e rcspec'tivo

Banco e, se possivel, coneio eletr6nico (e-mail); "

No caso ern tela, a apresentagdo pela RECORRENTE, de proposta em desconformidade
com o previsto no item 7.1.3. do Editat viola as regrcs do certame, uma vez que, em
matdria de licitagdo, aoata-se, objetivamente, o que est6 explicitado nas regras, ou seja"

h6 inoompatibilidade:

1) Pela ausOncia de informag6es relativas ao ntmero da conta correntet
agtncia e respectivo banco;

2) Pelas contradigdes entre as diversas raz6es sociais apres€ntadas (se

opresentando como CQIQPERSEIICE, ora como C@PEBSEBVICE -
CQPERSERVICE ou como COBPEBSERVICE restando assim, sua
identificag5o de modo confuso, jA que hi divergOncias entre a proposta, o
nome fantasia, a raz6o social e o registro da Junta Comercial;

3) Aus0ncia de enderego;
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4) E ainda h6 exig6ncia qusnto i indicag5o de tetefone/fnx para contato da

licitante que tamb6m nio foi cumprida.

Neste sentido, define o renomado autor Marqal Justen Filho, em sua obftI

CoMENTARIOS A leI ne ltoregoEs B coNrRAroS ADMIMSTRATTVOS:

"Ao sub;meter d administra?Ao ao pin ipio da vinctlqdo ao

ato cotNocatdrio, a Lei no 8.666/93 impde o dever de

exaustflo da discricionariedade por ocasido de sua

elaboragdo, N6o teria cabimenlo determinsr a estrita

vinculagdo ao edital e, simultaneanente, autorizar a
atribuigiio de compeftnciadiscriciondria pma a comissdo

indicar, por ocasido doiulgamento de algana das fases, os

critdrios de i ulganento,
Todos os critCrtos e todos as exigAncias deverdo cottstar de

modo expresso e exaustivo, rn corpo do edital. "

Ademais, dentro desta fase, que 6 de an6lise das propostas' que ant€cede a fase de lance

(competitiva), alegar que o menor prego por si s6 6 suficiente para caracterizar

vantagem para a Administrag6o 6 argumento que nao se sustdm' Tal deve ser

compiementado com ouhos para quo assuma o car6ter de importllncia pretendido pela

RECORRENTE.

Vale salientar que o pr€go linal obtido pela administragfio ap6s a fase oompetitiva

conforme mapa de apuragio foi abaixo da proposta apresentada pela RECORRENTE
descaracterizando o argumento de que a contratatao da empresa declarada vencedora do

certamente ir6 onerar os cofres prlblicos.

b) Aus€ncia de certidio negativa e contrato:

Se insurge ainda a RECORRENTE quanto d alegagdo da falta do Contrato Social no

envelope de habilitagdo da empresa FCR VEICIJLOS LTDA-ME. Improcede a

alegagto, haja vista que inobservAncia da RECORRENTE de que o pr6prio

representante desta (CORPERSERVICE COMERCIO E FGPRESENTAqAO DE

PEQAS B SERVIQOS LTDA-ME), tambdm rubricou o contrato sooial supracitado,

pelo que resta evidente a presenga do referido documento no envelope de habilitagio.
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Quanto i alegagao da falta de certidao Negativa da Regularidade das contribuiqnes

ievi<lenci6riis,' verle salientar pdrngllq, que a licitante d microempresa e por isto 6

arr.rparada pela Lei complementaf no 12312006, que institui a lei geral da Microempresa,

S.it"* de Pequeno Porte e do Micro Empreendodor. Individual, seeundo' pela

consUlta i regularidado previdonoi6ria apresentada pela licitante' onde consta que esta

nunca emitiri certidio, a equipe de apoio verificou a pend€ncia da GFIP:08/2012,

pot6m, constatou tamb€m, que junto com o mesmo documento, veio a oomprovagdo da

Lgutaridaae peto respectivo reiolhimento da guia em anexo,_estando ambos rubricados

po-r todos oJ presentis, sem que houvesse regisho.de qual{uer ressalva naquele ato.

Aindu no prazo e com vistas no que dispde o item 8'3.8.1.1-. dq iry.tt""U"iq 9
documento veio aos autos tompestivamente, o assim, restou provada a habilitagao fisoal

daRECORRIDA'

vale tamb&n destacar o que tata na redagao do Art. 42 da l*i complementar n3noo6
que estabelece:

'Art. 42' Nas licitagdes pilblicas, a comprovagdo de

regularida& Jisca! das microempresas e empresas de

pequerro porte somettle serd exigida para efeito de assinatura

do conilato,"

m. coNcLUSonS OO pnnCOnnO

Conoluo que as raz6es da RECORRENTE apresentadas pela empr€sa

CORPERSERVICE CO\dRCIO E REPRESENTAQAO DE PEqAS E SERVIQOS

LTDA-ME s5o inconsistentes para conduzir d reforma da decisIo ataoad4 seja

parahabilitar a RECORRENTE, seja para inabilitar a empresa FCR VEICWOS me-
ME.

O rigorismo susoitado pela RECORRENTE 6 tudo que se espera do agente ptlblico:

vincuhgao ao cumprimento das determinag6es previstas no edital, eis que estes, aceito

pelas partes, n6o impugnados nos temos da lei, obrigam a sua es$ita observanoia. O

rigor s6 € condendvel se conduzir a decisOes extremadas porquanto desamparadas de

razoabilidade.

No presente caso, nao pode a Adminishag6o prestigiar aqueleque por v6rios motivos

descuidou-se das suas obrigag6eq desprestigiandoaquele que foi diligente no seu

cumprimento e no rigor do edital, Destarte, n6o merece prosperal.
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IV-DECISAO

Por todo o exposto, julgo IMPROCEDBNTE o recurso da ompresa CORPERSBRVICE
colvGRclo E REPRESENTAQAO DE pEqAS E SERVIQOS LTDA-ME, mantendo
o resultado final da sessIo pfblica do prcgea tenllizaAa no dia 19 de julho de 2013, no
qual foi declarada vencedora a empresa FCR VEICLILOS LTDA-ME.

Diante do exposto, encaminho a presente decislo d Presid€ncia para a sua ap{goiagao
final. B, ap6s a apreciagao, pare que ningudm alegue desconhecimento, ser6 publicada
no quadro de aviso e disponibilizado no sltio eletdnico da CAmara Municipal de
Lagarto - SB, para conhecimento dos intoressados.

kgarto - SE, 01 de agosto de 2013.


