À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS – MINAS GERAIS
A/C DA ILUSTRÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
JÚLIA CÁSSIA SILVA DIRINO.
REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS 001/2021
PROCESSO LICITAÓRIO 004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA URBANA COMO: CAPINA MECÊNCIA, CAPINA MANUAL E SERVIÇOS DE PODA DE
ÁRVORES, EM RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DOS
DISTRITOS E POVOADOS.

GENESIS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, sociedade empresária sediada em ParacatuMG, na Rua Geraldo Barbosa nº 74, Bairro Vila Mariana, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob
o número 31.900.433/0001-27, nos autos do procedimento licitatório modalidade TOMADA DE
PREÇOS nº 001/2021, denominada simplesmente RECORRENTE, por seu Sócio Diretor que a esta
subscreve, no uso de seu direito de defesa e petição assegurados pela Constituição Federal,
artigo 5º, incisos XXXIV e LV; Lei 8.666/1993, artigo 109, inciso I, alínea “b”, vem mui
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria interpor o presente

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em razão de declarar vencedora a empresa HORIZONTES EMPREENDIMENTOS
EM CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, por descumprir exigências do edital para os itens “9.1, 11.4 e
11.5”, o que será demonstrado nesta peça recursal, cabendo assim à douta Comissão
Permanente de Licitação, reforma da decisão prolatada em ata de julgamento do certame,
datada de 06.04.2021.

I - DA LEGALIDADE / TEMPESTIVIDADE

Antes mesmo de ingressar no mérito específico do recurso apresentando as
razões recursais, conforme determina a Lei de Licitações nº 8.666/93, é mister destacar que a
Constituição Federal traça, nos incisos LIV e LV do seu artigo 5º, a imperiosa observância da
garantia do devido processo legal, que obsta qualquer ação ou decisão administrativa que não
seja vazada atentando-se ao contraditório e a ampla defesa.

Esta cláusula de garantia constitucional ilustra que qualquer decisão proferida
em processo administrativo deve, necessariamente, sob pena de nulidade, observar o devido
processo legal, garantindo, sempre, o contraditório e a ampla defesa.

Emana do dispositivo legal supramencionado, que dispõe acerca do recurso na
modalidade Tomada de Preços, que após abertura dos envelopes de “Documentação”, os
demais com as propostas, somente podem ser abertos se todos os representantes legais dos
licitantes estiverem presentes ao evento em que for declarada a habilitação e declinarem do
direito de interpor recurso. Caso contrário, deve ser-lhes concedido o prazo de recurso, na forma
da Lei:
Em conformidade com a legislação em espécie, precisamente do artigo “109, I,
a, b” da Lei Federal de Licitações (8.666/93), é cabível recurso em caso de discordância dos atos
da Administração decorrentes de aplicação desta lei.
Sessão realizada em 06.04.2021. Cabível prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis a
partir de 07.04.2021, com término em 13.04.2021, logo, tempestivo.

Entendimento contrário ao conhecimento e julgamento de todas as razões
expostas no presente Recurso Administrativo implica em ofensa à garantia do devido processo
legal (CF. incisos LIV e LV da CF) e cerceamento ao direito de defesa, atacável pela via do
mandado de segurança.

Em face das razões expostas, requer que o presente Recurso Administrativo seja
conhecido e julgado, haja vista que, somente neste momento e através desta peça recursal, a
Recorrente fundamenta suas razões recursais. Qualquer decisão em contrário, ao conhecimento
e recebimento das presentes razões recursais, estará violando o direito líquido e certo da
Recorrente.

II – DO CABIMENTO

Precipuamente esclarece a Recorrente que a interposição do presente Recurso
Administrativo é o exercício do direito e da garantia constitucional do contraditório e da ampla
defesa, jamais havendo por parte desta empresa o interesse em tentativa de frustrar o
procedimento licitatório, ao contrário, o objetivo sempre foi e será de que este ocorra dentro
dos ditames legais, sob a égide dos sagrados e basilares princípios da legalidade e da igualdade.
Vivemos em um estado Democrático de Direito, libertos de ameaças, utopias e absolutismos.
Espera que a Ilustre Presidente da CPL e Membros, receba esta peça como
efetiva contribuição à legalidade do procedimento e traz a colação ao ensinamento de Ivan
Rigollin Barbosa, in verbis:

“Lembramos, por fim, que nenhuma má vontade deve tisnar o julgamento da
Comissão, como também o da autoridade superior, quanto aos recursos administrativos
eventualmente oferecidos. Convém sempre julgá-los serenamente, sendo preferível refazer uma
fase, uma etapa, que ter depois, ocasionalmente, todo o procedimento anulado sem desculpa
possível. Cumprir a lei, e obedecer aos seus princípios é antes de tudo uma atitude inteligente”.
(RIGOLLIN, Ivan Barbosa. Vícios do Edital. BLC, 1998, p.11).

III – PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Atende a empresa Recorrente, aos pressupostos para admissão da
inconformidade, uma vez que presentes os requisitos a que alude Marçal Justen Filho:
Subjetivos: consubstanciados no interesse recursal e na legitimidade;
Objetivos: aportados na existência do ato administrativo de cunho decisório,
tempestividade, forma escrita, fundamentação e o pedido de nova decisão (in Comentários à
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Aide, 4ª Ed. P. 501).
“A Comissão de julgamento, é independente nas suas decisões, mas não é
discricionária no seu julgamento porque está adstrita ao critério estabelecido no Edital, e aos
elementos objetivos das propostas, que constituem vantagem ou desvantagens para se basear
nos fatores e condições pedidos ou admitidos no edital como preponderantes para caracterizar
a melhor oferta.” (MEIRELES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 9ª Ed. P. 76).”

IV - DOS FATOS, EXIGÊNCIAS DO EDITAL E CONSTESTAÇÃO

De início, com o aceite da proposta HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM
CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, a Recorrente entende que, a Presidente e Membros da Comissão
Permanente de Licitação se equivocaram na análise e julgamento da proposta da Recorrida, pois
ao considerar completa, a proposta da supracitada empresa, com omissão de apresentação de
PLANILHA DETALHADA (ITEM 9.1) do Edital, privilegiou quem não tinha direito em detrimento
aos demais participantes.
Exige o Edital que:
9 – DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
9.1 – A proposta de Preços (Anexo I) deverá conter a ESPECIFICAÇÃO do objeto oferecido a ser
apresentada DE FORMA CLARA E DETALHADA. NÃO serão admitidas propostas alternativas e/ou
redigidas à mão. A proposta deverá ser apresentada juntamente com a PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA, atendendo os seguintes requisitos (...)
11 – DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS

11.4 – Serão desclassificadas as propostas que se adequarem a um dos seguintes requisitos:
a) Não atenderem às exigências do Edital
11.5 – Serão considerados inexequíveis, os preços que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade por documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto
do contrato, bem como aqueles que não atenderem ao disposto não artigo 48, II da Lei nº
8.666/93

V - DO MÉRITO - FUNDAMENTAÇÃO

Para regulamentar o procedimento da licitação exigido constitucionalmente, foi inicialmente
editada a Lei nº 8.666/1993. Com a Lei nº 10.520/2002, mais uma modalidade licitatória
(pregão) foi introduzida no modelo brasileiro, ao qual se aplicam subsidiariamente as regras da
Lei nº 8.666/1993. Seja qual for a modalidade adotada, deve-se garantir a observância da
isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e
julgamento objetivo, previstos expressamente na Lei nº 8.666/1993.
Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da Administração ao edital
que regulamenta o certame licitatório. Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador Geral do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o instrumento convocatório,
é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da Administração Pública
quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no Art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado
pelo Art. 41 da mesma lei que dispõe que a “Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada” (Curso de Direito Administrativo,
2007, p.416).
Ainda sobre a vinculação ao edital, Marçal Justen Filho afirma que “Quando o
edital impuser comprovação de certo requisito não cogitado por ocasião do cadastramento, será
indispensável a apresentação do documento correspondente por ocasião da fase de
habilitação” (Pregão. Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico, 4ª Ed., p 305).
Como exemplo de violação ao referido princípio, cita-se a falta de apresentação de documento
exigido em edital e/ou a apresentação de documento em desconformidade com o edital.

Mais uma vez, sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação
ao edital; esta exigência é expressa no Art. 41 da Lei nº 8.666/1993.
Artigo 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas contidas no edital, e sendo
assim, se o edital prevê documento a ser apresentado, não poderá ser descumprido. Seguindo
tal raciocínio, se a empresa apresenta “Documentação ou Proposta” com ausência de algum
requisito exigido, não supre a exigência do edital. Aceitar “Proposta” incompleta é privilegiar
um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os
licitantes.

No caso em tela, a empresa vencedora HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO
EIRELI – ME, não apresentou documentação completa, deixou de apresentar junto a proposta,
PLANILHA DETALHADA de custos, para execução dos serviços. Não é falta irrelevante ou erro
formal, é condição absoluta e imprescindível à propositura de preços e execução do contrato.

Por fim, além dos Tribunais judiciários, é “mister” trazer à baila a
posição do TCU sobre a matéria. Centenas de acórdãos do TCU que tratam da vinculação ao
edital, com orientação alinhada àquela apresentada neste parecer e que podem ser sintetizadas
na recomendação apresentada pelo Tribunal no Acórdão 483/2005: “Observe com rigor os
princípios básicos que norteiam a realização dos procedimentos licitatórios, especialmente o
da vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo, previstos nos artigos
3º, 41, 44 e 45 da Lei nº 8.666/1993.”
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a Administração e o
licitante a observarem as regras e condições previamente estabelecidas no edital.
Também conclamamos a referência ao disposto no artigo 44, da Lei Federal nº
8.666/93, qual seja:
Art. 44 - No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos
definidos no Edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios
estabelecidos por esta Lei.

VI - DOS PEDIDOS

Em face das razões expostas, a Recorrente GENESIS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI,
CNPJ nº 31.900.433/0001-27, requer da Ilustre Presidente da CPL e Membros, julgadores da
TOMADA DE PREÇOS 001/2021, os quais, no poder dever da Administração Pública, de rever
seus atos, reconsiderar a decisão anterior e proferir o que se segue:

1 – DESCLASSIFICAR a proposta de HORIZONTES EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇÃO EIRELI
- ME, por descumprir o item: “9.1” concomitante com os itens: “11.4, a” e “11.5” do Edital”;

2 – DECLARAR VENCEDORA do certame a proposta da empresa GENESIS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI,
com o valor global de R$ 441.255,00 (Quatrocentos e quarenta e um mil duzentos e cinquenta
e cinco reais);

Acaso não reconsidere vossa decisão, requer o encaminhamento do presente
recurso, após cumprimento das formalidades legais à autoridade superior, para a qual, requer a
Recorrente o provimento do presente Recurso Administrativo para modificar a r. decisão
proferida, julgando procedente as razões ora apresentadas na Tomada de Preços nº 001/2021.

Paracatu, 08 de abril de 2021.

Atenciosamente,
Assinado de forma digital por
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