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A (0) ILMO (0) SR.(A) PREGOEIRO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N 2 15/2019

PROCESSO LICITATÓRIO

N 2 376.666

FREITAS DE OLIVEIRA

& CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob n Q 25.152.932/0001-80, com sede na Rua Arthur Renner, n 9 220,
Bairro Progresso, Montenegro, CEP: 95780-000, por sua representante infra signatária, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar as suas CONTRARRAZÕES AO
RECURSO ADMINISTRATIVO

interposto pela empresa Work Serviços de Limpeza Eireli nos

seguintes termos:

1- DO SUCINTO RELATO DOS FATOS:

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Rio
Grande do Sul, instaurou o competente Processo Licitatório, na modalidade Pregão Presencial,

objetivando, in

verbis, "a Contratação de serviços de copa, limpeza e conservação, com

fornecimento de material de consumo, afim de atender às necessidades deste serviço nacional de
aprendizagem rural - SENAR-RS", conforme se depreende do item 1.1. do Edital.

Realizada a sessão administrativa no dia 15 de outubro do corrente ano, a
empresa ora signatária foi classificada, habilitada e declarada vencedora do certame.
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Na referida sessao administrativa, conforme item n

9

11, empresa Work

Servicos de Limpeza Eireli, ora recorrente, manifestou intençao recurso, sustentando, in
verbis, que: "[...] a Licitante Freitas de Oliveira de Oliveira & Cia. Ltda. ndo apresentou em sua
Pro pasta de Preps as valores relativos aos Materials, e seu prep é inexequivel".

Em razao disso, conforme referenciado no mencionado item da ata da sessão
administrativa, o Sr. Pregoeiro abriu o prazo recursal de 02 (dois) dias para a empresa Work
Servicos de Limpeza Eire li apresentar suas razoes recursais.

Entretanto, através de razöes recursais manifestamente dissociadas da
intencão de recurso manifestada em ata, a empresa Work Servicos de Limpeza Eireli interpôs
recurso administrativo, arguindo que a ora recorrida nao poderia ter apresentado sua
proposta comercial utilizando as beneficios do simples nacional, postulando, corn base
exclusivamente nesses fundamentos, a sua desclassificacdo.

Portanto, de antemao, verifica-se que as razöes recursais foram apresentadas
corn alegacöes infundadas e distorcidas da sua intencão inicial, conforme sera demonstrado
nos fundamentos a seguir.

Corn efeito, a toda evidencia, impoe-se o NA() CONHECIMENTO ou,
sucessivamente, o DESPROVIMENTO do recurso administrativo, como sera demonstrado a
segurr.

II- DAS RAZ0ES QUE IMPOEM 0 DESPROVIMENTO DOS RECURSOS:

2.1. DO NM) CONHECIMENTO DO RECURSO:

Conforme destacado acima, a intencao recursal apresentada foi no sentido
de que a recorrida nao teria apresentado ern sua proposta "[...] os valores relativos aos
Materials, e seu prep é inexequivel" (sic).
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Ocorre que o recurso apresentado foi TOTALMENTE DISSOCIADO dos
argumentos da intencão de recurso manifestada em ata.

Assim sendo, mister se faz o não conhecimento do presente recurso.
Nesse sentido é expressa a Lei 10.520/2002, art. 4 9 , incisos XVIII e XX:

"Art. V.
XVIII - declarado o vencedor,

QUALQUER LICITANTE PODERA MANIFES TAR
1MEDIATA E MOTIVADAMENTE A INTENCAO DE RECORRER, quando Ihe

sera concedido o prazo de 3 (tres) dias ateis para apresentacao das razdes do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contra-razaes em igual namero de dias, que comecarao a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; (...)
XX -

A FALTA DE MANIFESTACAO IMEDIATA E MOTIVADA DO LICITANTE
IMPORTARA A DECADÈNCIA DO DIREITO DE RECURSO e a adjudicacao do

objeto da licitacao pelo pregoeiro ao vencedor;"
Corn efeito, a interposicdo do recurso deve ser MOTIVADA, nä° apenas para
que a Administração possa analisar a viabilidade do recurso, mas também para que o
licitante recorrido possa apresentar amplamente sua defesa. SENDO CERTO, OUTROSSIM,
QUE AS RAZ()ES DO RECURSO DEVEM GUARDAR E ESTAR VINCULADAS AO MOTIVO
SUSCITADO NA INTEN00 DE RECURSO.

Neste sentido são os ensinamentos de Marçal Justen Filho:

"Lembre-se que A INTERPOS100 DO RECURSO TEM DE SER MOTIVADA, 0
QUE EXCLUI IMPUGNACOES GENERICAS. Ressalva-se, quanto a isso, o
pro blema do nulidade absoluta, o que se voltard adiante. 0 recorrente dispora
de tres dias para formalizar a complementacao das razaes recursais. NESSE
SENT/DO DE COMPLEMENTARIEDADE, ADUZ VERA MONTEIRO QUE "DEVE
HAVER UMA VINCULACAO ENTRE AQUILO QUE 0 LICITANTE INDICOU
COMO SENDO SEU DESCONTENTAMENTO COM 0 PREGAO AO FINAL DA
SESSA 0 E SUAS RAZOES RECURSAIS. SOMENTE OS RECURSOS QUE
OBSERVAREM ESTA REGRA E QUE PODEM SER CONHECIDOS PELA
ADMINISTRACAO." (grifei)
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Todavia, nâo pairam diwidas de que as raz6es da Recorrente estáo
completamente dissociadas da intençdo de recurso manifestada em ata.

Nä() há, portanto, que se conhecer do recurso interposto pela ora recorrente,
uma vez que ausente a motivaçäo da intenção recursal manifestada em ata, conforme
determina o art. 4 2 da Lei 10520/2002.

Assim sendo, Ilustrissimo Senhor Pregoeiro, com toda a vênia, impöe-se o
não conhecimento do presente recurso, notadamente pela dissociação das razöes recursais
coin a intenção de recurso manifestado em ata, tendo decaido o direito da recorrente de
recorrer com base nas razoes expostas no presente recurso administrativo, nos termos dos
incisos XVIII e XX do artigo 4 2 da Lei n 2 10.520/2002.
De se destacar, ainda, que a jurisprudência é pacifica nesse sentido:

Ementa: ADMINISTRAT1VO. LICITACAO. PREGA0 ELETRÔNICO. DIREITO A
RECURSO E MANIFESTACAO DE INTENCAO DE RECORRER. ARTIGO 4.2,
XVIII, LEI N. 2 10.520/02 E SUBITEM 14.19 DO EDITAL. Nâo manifestada
pela agravante, imediata e MOTIVADAMENTE, sua intenvao de recorrer,
como exigido pelo artigo 4A XVIII, Lei n. 9 10.520/02 e pelo subitem
14.19 do edital, corn o respectivo registro em ata, new ha cogitar de
qualquer ilegalidade na decistio administrativa que entendeu pela
decadência do seu direito de recorrer, na forma do disposto no artigo
XX, Lei n. 9 10.520/02. (Agravo de Instrumento, N 2 70060480191, Vigésima
Primeira Câmara Civel, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arminio José
Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 02-07-2014). [grifei].
Portanto, impöe-se o não CONHECIMENTO do presente recurso.
2.2. DO MERITO DAS RAZOES RECURSAIS:

Sucessivamente, caso seja conhecido o recurso, o que se alega apenas ad
cautelam,

diante da manifesta dissociaçäo das razöes recursais corn os fatos manifestados na

intenção de recurso, mister se faz o desprovimento do recurso.
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Com efeito, evidentemente que não assiste razão à recorrente nas suas
razões recursais.
Destarte, não paira absolutamente nenhuma dúvida de que a recorrida
atendeu, na íntegra, o disposto no edital, notadamente porque apresentou sua proposta em
total conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, de forma
que logrou êxito em cumprir o disposto no artigo 48, I e II, da Lei n 9 8.666/93, apresentando
proposta atenta ao limite estabelecido no edital, com preço manifestamente exequível.

Portanto, estando presente a exequibilidade da proposta e a inexistência de
qualquer erro na planilha, posto que cotados os valores em conformidade com os requisitos
do instrumento convocatório, impõe-se o desprovimento do recurso interposto, mantendose a classificação da recorrida.

No tocante às alegações da recorrente, são absolutamente improcedentes.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que os serviços licitados são Copa,
Limpeza e Conservação.

Nesse sentido, as atividades de conservação e limpeza se enquadram no §
5-C, VI, do art. 18, da LC 123/2006, razão pela qual, ainda que tais atividades sejam
fornecidas mediante cessão de mão-de-obra, inexiste óbice para que sejam utilizados os
benefícios do simples nacional.

Assim sendo, resta absolutamente claro que, diante da pluralidade dos
objetos licitados, não se afigura defeso que a empresa licitante seja optante pelo Simples
Nacional e utilize os seus benefícios no presente procedimento licitatório, por força do
q

disposto no artigo 18, §5 Q -C, VI, da Lei Complementar n 123/2006.
(1/4ff.
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Outrossim, a titulo de argumentação, caso esta Administração entenda por
descabida a utilização do Simples Nacional, isso, ainda assim, não ensejard a desclassificação
da proposta da recorrida.

Isso porque, na hipotese de se entender que a recorrida não poderA
beneficiar-se da condição de optante do simples, apenas deverá comunicar a assinatura do
contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que, em tese,
gerara vedação a opção por tal regime tributário) as respectivas Secretarias Federal,
Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1 9 do artigo 30 da Lei
Complementar n 9 123/2006, ficando sujeita a retenção na fonte de tributos e contribui0es
sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do
Simples Nacional, a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequencia do que
dispoem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar n9
123/2006.

1st° é, na hipótese acima, a recorrida, após a assinatura do contrato, deverã
comunicar a contratação as respectivas secretarias e pedir a exclusdo do simples nacional,
não sendo caso de desclassificação da sua proposta.

Dessa forma, sob qualquer Angulo juridic°,

seja desprovido o

recurso interposto, porquanto desarrazoado.

Destarte, entendimento diverso representaria violação ao carker
competitivo do certame.

Nesse sentido, cumpre destacar que, como cediço, a licitação é urn
procedimento administrativo voltado, de um lado, a atender ao interesse pablico, pela
escolha do negócio mais vantajoso para a Administração POblica, e, de outro, a garantir a
Legalidade, principio de fundamental importância para que os particulares possam disputar
entre si, de forma justa, a participação em contrataçoes que as pessoas juridicas de direito
public() entendam realizar.
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Desta forma, a Licitação, objetivando selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administração Püblica, deve obedecer: o Principio da Isonomia entre os concorrentes,
para que se obtenha condiOes que permitam sindicar a observância dos principios da
Legalidade, da Vinculação ao Edital, da Impessoalidade, da Moralidade, da Probidade
Administrativa e da Proposta Mais Vantajosa para a Administra0o Pilblica, sem o que restam
comprometidas a validade da própria licitação e a consecuçäo de seus objetivos, como
definido no ca put do art. 3-9 . da Lei 8.666/93.
Dentre os principios consagrados no artigo 3 9 da Lei n. 9 8.666/93 destaca-se
o da vinculaçäo ao instrumento convocatório, salvaguarda dos principios da legalidade e da
igualmente, para que reste preservado o próprio certame, bem como, sobretudo, a busca da
proposta mais vantajosa para a Administraçäo Pilblica, in verbis:
Art. 3 Q• A Licitação destina-se a garantir a observer' ncia do principio constitucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em estrita conformidade corn os princlpios básicos do legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, do igualdade, da publicidade, do probidade
administrativa, do vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que !hes seio correlatos.

Corn efeito, o principio da vinculação ao instrumento convocatório aduz que,
uma vez nele estabelecidas as regras do certame, elas devem ser cumpridas em seus exatos
termos.
Desta feita, em se tratando de regras constantes de instrumento
convocatório, deve haver vinculação a elas.
Ademais, o principio supramencionado possui extrema relevância, na medida
em que vincula nä° so os licitantes, como também a Administraçäo as regras nele estipuladas.
É o que estabelece o artigo 41 da Lei n 9 8.666/1993:
Art. 41. A Administravdo new pode descumprir as normas e condiciies do editat
ao qual se acha estritamente vinculada.
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Cumpre, ainda, ser destacado o artigo 44 da Lei n 9 8.666/93, que assim
estabelece:
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissilo levara em consideracao os
critérios definidos no Edital ou convite, os quais nth) devem con trariar as normas e
principios estabelecidos por esta

Sobre tal ponto, alias, vale citar a lição de Maria Sylvia ZaneIla Di Pietro':
Trata-se de principio essencial cuja inobserveincia enseja nulidade do procedimento.
Além de mencionado no art. 39 da Lei n 8.666/93, ainda tern seu sentido explicitado,
segundo o qua! "a Administraedo neio pode descumprir as normas e condieries do
edital, ao qua/ se acha estritamente vinculada". E o artigo 43, inciso V. ainda exige que
o julgamento e classificaedo dos propostas se faeam de acordo corn os critérios de
avaliação constantes do edital. 0 principio dirige-se tan to a Administraecio, como se
verifier) pelos artigos citados, como aos licitantes, pois estes neio podem deixar de
atender aos requisitos do instrumento con vocatório (edital ou carta-convite); se
deixarem de apresentar a documentaeCio exigida, sera° considerados inabitados e
recebereio de volta, fech ado, o envelope-proposta (art. 43, inciso II); se deixarem de
atender as exigências concernentes a proposta, sercio desclassificados (art. 48, inciso I).

No mesmo diapasão é a lição de José dos Santos Carvalho Filho2:
"A vinculactio ao instrumento con vocatório é garantia do administrador e dos
administrados. Sigmfica que as regras traçadas para o procedimento devem ser
fielmente observadas por todos. Se a regra fixada nolo é respeitada, o
procedimento se torna MI/611d° e suscetível de correção no via administrativa
ou judicial. 0 principio da vinculação tern extrema importeincia. Por ele, evitase a alteraceio de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos
interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer
brecha que pro voque violação a moralidade administrativa, a impessoalidade e
probidade administrativa.
E, nesse sentido, a recorrida atendeu, na Integra, o disposto no Edital, tendo
apresentado sua proposta em total conformidade com os requisitos estabelecidos no
instrumento convocatório, logrando "exit() em cumprir o disposto no artigo 48, I e II, da Lei n9
8.666/93, apresentando proposta atenta ao limite estabelecido no edital corn prep
manifestamente exequivel.
1

PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 299.
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26 4 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 246.

9

Portanto, resta cristalino que as alegações da recorrente são desarrazoadas,
devendo ser afastadas.

Ademais, convém repisar que, através do procedimento licitatório, a
Administração Pública visa selecionar a proposta mais vantajosa para entabular contrato de
seu interesse, sendo que o fim essencial da licitação é precipuamente buscar a melhor
proposta para a satisfação do interesse público.

Para tanto, é necessário permitir a competição entre os interessados, advindo
daí o descabimento de exigências desnecessárias à efetivação/execução do objeto licitado, sob
pena de restringir a concorrência e, com isso, diminuir a possibilidade de a Administração
Pública ter acesso à melhor proposta.
Dessa forma, tendo a recorrida apresentado proposta comercial válida e
plenamente exequível, cotando e prevendo os custos corretos na sua planilha, resta claro que
desclassificar a recorrida acabaria por violar os princípios estabelecidos no artigo 39 da Lei n9
8.666/93, importando em manifesto excesso de formalismo, o que é inconsentâneo com a real
finalidade da licitação, que, como cediço, é a obtenção da proposta mais vantajosa à
Administração Pública, que, ia casu, é da recorrida.
Portanto, tendo a recorrida atendido a todos os requisitos do edital, i mpõe-se
seja afastada a alegação da recorrente, culminando no desprovimento do recurso interposto,
mantendo-se a classificação da recorrida.
É impositivo salientar, ainda, que, como cediço, em se tratando de licitação
que objetiva o menor valor global, EVENTUAL EQUÍVOCO UNITÁRIO NA PLANILHA NÃO
I NVALIDA A PROPOSTA,

desde que não haja modificação no valor global proposto, na

medida em que, para a Administração, somente importa o valor global da proposta, o que,
justamente, é o caso dos autos, em que o valor da proposta é plenamente exequível.
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0 Tribunal de Contas da União - TCU já corroborou esse entendimento em
várias decisöes (Acordão n 2 536/2007 - Plendrio; Acórdâo n 2 2.586/2007 - 1 4 . Câmara;
Acórdão n 9 1.046/2008 - Plenario; Acórdão n 9 4.621/2009 - 2 4 . Camara), sendo a seguir
transcritos alguns excertos, nos quais foram abordadas situaçöes exatamente análogas ao
caso ora tratado:
L..] NA 0 E DEMAIS LEMBRAR QUE A ADMINISTRACAO NAO PAGARA
DIRETAMENTE PELOS ENCARGOS TRABALHISTAS INDICADOS NA PLANILHA, POIS
SAO ELES DE RESPONSABILIDADE DA CONTRA TADA. NAO INTERESSA PARA A
CONTRA TANTE, POR EXEMPLO, SE EM DETERMINADO MES A CONTRA TADA ESTA
TENDO GASTOS ADICIONAIS PORQUE MUITOS EMPREGA DOS ES TA 0 EM GOZO DE
FERIAS OU NA O. A CONTRA TANTE INTERESSA QUE HAJA A PRESTA(A0 DE
SERVICOS DE ACORDO COM 0 PACTUADO. OU SEJA, A PLANILHA DE FORMACA 0
DE CUSTOS DE MAO DE OBRA CONS TITUI UM OTIL FERRA MENTAL PARA A
ANALISE DO PREVO GLOBAL OFERTADO, MAS NAO CONSTITUI EM INDICATIVOS
DE SERVI(OS UNITARIOS A SEREM PAGOS DE ACORDO COMA SUA EXECKAO [..]
(Acorddo n 9 4.621/2009 - 2 9. Ccimara).

[..] NA 0 PENSO QUE 0 PROCEDIMENTO SEJA SIMPLESMENTE DESCLASSIF1CAR 0
LIC1TANTE. PENSO SIM QUE DEVA SER AVALIADO 0 IMPACTO FINANCEIRO DA
OCORRÉ'NCIA E VERIFICAR SE A PROPOSTA, MESMO COM A FALHA, CONTINUA RIA A
PREENCHER OS REQUIS1TOS DA LEGISLACAO QUE REGE AS LICITACOES POBLICAS PRECOS EXEQUIVEIS E COMPATIVEIS COM OS DE MERCADO. Exemplifico. Digamos
que no quesito ferias legais, em evidente desacerto corn as normas trabalhistas, uma
licitante aponha o porcentual de zero por cento. Entretanto, avaliondo-se a margem
de lucro do empresa, verifica-se que poderia haver uma diminuição dessa margem
para cobrir os custos de ferias e ainda garantir-se a exeqüibilidade do proposta. Em
tendo apresentado essa licitante o menor preço, parece-me que OFENDERIA OS
PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ECONOMICIDADE DESCLASSIFICAR A
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E EXEQUIVEL POR UM ERRO QUE, ALÉM DE PODER
SER CARACTERIZADO COMO FORMAL, TAMBÉM NAO PREJUDICOU A ANALISE DO
PRECO GLOBAL DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES. AFIRMO QUE A
FALHA PODE SER CONSIDERADA UM ERRO FORMAL PORQUE A SUA OCORRENCIA
NAO TERIA TRAZIDO NENHUMA CONSEQUÉNCIA PRATICA SOBRE 0 ANDAMENTO DA
LIC1TACA O. PRIMEIRO, PORQUE NAO SE PODE FALAR EM QUALQUER BENEFICIO
PARA A LICITANTE, POIS 0 QUE INTERESSA TANTO PARA ELA QUANTO PARA A
ADMINISTRACAO É 0 PRECO GLOBAL CONTRA TADO. [.] EM SUMA, PENSO QUE
SERIA UM FORMALISMO EXACERBADO DESCLASSIFICAR UMA EMPRESA EM TAL
SITUA(A0, ALÉM DE CARACTERIZAR A PRATICA DE ATO ANTIECONOMICO.
REMEMORO AINDA QUE A OBRIGACAO DA CONTRATADA EM PAGAR OS DEVIDOS
ENCARGOS TRABALHISTAS ADVÉM DA NORMA LEGAL (art. 71 do Lei 8.666/93),
POUCO IMPORTANDO PARA TANTO 0 INDICADO NA PLANILHA DE CUSTOS ANEXA
AOS EDITAIS DE LICITACAO." (Acórdao n g 4.621/2009 - Segundo Camara. Relator:
Benjamin Zymler; Data do Julgamento: 01/09/2009).
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Nesse sentido, ainda, é de se destacar o disposto no Art. 63 da IN 05/2017,
que estabelece, in verbis:
"Art. 63. A contratada deverci arcar corn o onus decorrente de eventual equivoco
no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementólos caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatório para o
atendimento ao objeto da licitaçao, exceto quando ocorrer algum dos even tos
arrolados nos incisos do § 1 9 do art. 57 da Lei n Q 8.666, de 1993."

Ademais disso, imperioso salientar que o item 7.6 do Anexo VII-A da
Instrucão Normativa N 9 5/2017 estabelece que a planilha de precos serve para analise, pelo
Administrador PUblico, acerca da exequibilidade dos valores cotados nas propostas
apresentadas em urn certame licitatório, de forma a avaliar se o valor global ofertado sera
suficiente para a cobertura de todos os custos da execucao contratual.
Sena°, vejamos:
7.6. A análise da exequibilidade da proposta de precos nos serviços continuados corn
dedicacclo exclusiva da ma- a de obra deverd ser realizada corn o auxilio da planilha de
custos e formacdo de preps, a ser preenchida pelo licitante em relaceio a sua proposta
final

E, corn efeito, o item 7.9 do Anexo VI-A da Instrucao Normativa N 9 5/2017
estipula que:

7.9. Erros no preenchimento da planilha ncio são motivos suficientes para a
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majoraceio do prep ofertado, e desde que se cornprove que este é o
bastante para arcar corn todos as custos da contrataciio.

Outrossim, convém salientar que é pacifica a jurisprudência no ambito do
Tribunal de Contas da União - TCLI no sentido de que a planilha de custos e formagão de

precos possui

CARATER

ACESSORIO E SUBSIDIARIO em licitaci5es cujo critério de

avaliacao/julgamento da proposta é o de

MENOR VALOR,

caso dos autos.

Corn efeito, nâo ha drIvidas de que a licitacão é urn procedimento formal.
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Entretanto, cediço é que não se pode agir corn excesso de formalismo,
para o qual não hã espaço no procedimento licitatório, pois nä° se coaduna corn os principios
da ampla competitividade, da razoabilidade e da busca pela proposta mais vantajosa.

Sabe-se que a exigência de formalismos exacerbados viola os principios da
maxima competitividade e da isonomia, criando, via de consequencia, obstdculo a seleção da
proposta mais vantajosa a Administraçao, finalidade precipua do procedimento licitatório.

Destarte, a impensável e descabida desclassificação da proposta da recorrida
implicaria em excessivo formalismo, o que implica na aceitação de condiçáo que,
notadamente, restringe o caráter competitivo do certame, atentando contra a vedaçao
imposta no inciso I do §1 9 do artigo 3 9 da Lei n. 9 8.666/1993, fato que fere o Principio da
Razoabilidade, conforme leciona Diogenes Gasparini:

Dal nä° se infira que ate pequenos vicios de forma, sem qualquer relevância. devam ser
considerados por esse colegiado para a inabilitaçäo de seus autores. Sendo assim, é nula

a habilitação de proponente que não atendeu ao edital, tanto quanto e nula a inabilitação
de licitante que o observou em todos os seus termos e condiciies". (Diogenes Gasparini Direito Administrativo, 16 Ed., Editora Saraiva, 2011, pág. 660).

Corn efeito, não se deve confundir rigor formal corn excesso de formalismo,
sob pena de restar violado o Principio da Razoabilidade.
No ensinamento de Hely Lopes Meirelles3:
Procedimento formal, entretanto, não se confunde corn 'formalismo', que se
caracteriza por exigências intiteis e desnecessárias. Por isso mesmo, não se anula o
procedimento diante de meras omissöes ou irregularidades formais na documentacão ou nas
propostas, desde que, por sua irrelevância, não causem prejuizo a Administracào ou aos
licitantes. A regra é a dominante nos processos judiciais: não se decreta nulidade onde não
houver dano para qualquer das partes.
Os administradores páblicos devem ter sempre presente que o formalismo intil e as
exigências de uma documentac5o custosa afastam muitos licitantes e levam o Poder Palico
a contratar corn uns poucos, em piores condigaes para a Administracão. 0 que propicia o
born contrato não s5o as exigéncias burocraticas, mas sim, a capacitacão dos contratados e o
criterioso julgamento das propostas.

Direito Administrativo Brasileiro, p. 261-262, 27 4- ed., São Paulo, Malheiros, 2002, in verbis: FORMALISM° EXAGERADO
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I mpõe-se, no caso dos autos, a observância do Princípio do Formalismo
Moderado, bem como pela preponderância do Princípio da busca pela proposta mais
vantajosa à Administração Pública.

Nesse mesmo diapasão, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO. LICITAÇÃO. MELHOR TÉCNICA COM PREÇO FIXADO NO EDITAL. DIVISÃO
DO OBJETO EM LOTES. CONSÓRCIO NÃO VERIFICADO. SIGILO DAS PROPOSTAS E
CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME PRESERVADOS. ARTIGOS 5, IV E 9 2 DA LEI N.
8.987/95. ART. 46 DA LEI 8.666/93. Quando há preço previamente ajustado no edital
para que a concorrência seja limitada à verificação da experiência dos licitantes, inexiste
a possibilidade de acerto de oferta entre as empresas concorrentes, uma vez que tal
medida seria absolutamente inócua no resultado prático do certame. No caso concreto,
irrelevante a presença de um sócio no quadro societário de outra licitante, pois tal
circunstância não retira o caráter competitivo da licitação, tampouco suscita a quebra do
sigilo das propostas. Se o edital do processo licitatório prevê a divisão do seu objeto em
seis lotes distintos, havendo expressa vedação de que uma mesma empresa concorra em
mais de uma permissão, nada impede que uma licitante que esteja participando da
concorrência de um lote tenha um sócio em comum com outra que esteja disputando
permissão distinta, uma vez que inexiste a hipótese de conluio entre participantes que,
na prática, não concorrem entre si. Apresentação do contrato social atualizado. Prova da
qualificação jurídica. Certidao negativa de falência emitida por comarca diversa da sede
da licitante. Dados integrados. Comprovação da idoneidade financeira. A apresentação
de contrato social desatualizado no envelope n. 2 02 não é causa para a inabilitação da
licitante se as últimas alterações foram apresentadas no envelope n. 2 01. Mera
formalidade. A certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial e
extrajudicial é emitida com base nos dados das comarcas integradas. A certidão
apresentada pela licitante atende ao fim almejado pelo legislador no art. 31 da Lei n2
8.666/93, bem como pelo administrador no item 6.1.5.1 do edital, qual seja, a
comprovação da idoneidade financeira e da capacidade para satisfazer os encargos
econômicos decorrentes do contrato. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. PRINCÍPIO DO
FORMALISMO MODERADO. PREPONDERÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BUSCA PELA
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Apontamentos com
fundamento em formalidades excessivas sucumbem diante da preponderância do
princípio da busca pela obtenção da maior vantagem para as contratações da
administração pública. Observados os princípios da razoabilidade e da
instrumentalidade das formas, bem como o interesse público, é de ser
reconhecida a legalidade dos atos de habilitação. Precedentes do TJRS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. Majoração dos honorários advocatícios, em
atenção aos parâmetros do art. 20, § 3 2 e § 4 2 , do CPC. APELAÇÃO A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível
N 2 70057722274, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Denise Oliveira Cezar, Julgado em 30/05/2014). (grifos nossos)
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Destarte, não ha razão para desclassificar a empresa que atendeu todas
as exigências editalicias, apresentando proposta válida e exequivel, cotando e
prevendo os custos corretos na sua planilha, salientando que o onus de eventual
equivoco será exclusivo da recorrida, na esteira do artigo da IN 05/2017.

Desta feita, mister se faz o desprovimento do recurso administrativo
interposto pela empresa Work Serviços de Limpeza Eireli.

III - DO PEDIDO:

Diante do exposto, requer-se o recebimento das presentes contrarrazöes,
visto que tempestivamente apresentadas, e, após, corn base em seus argumentos:

a) o Nik.0 CONHECIMENTO do presente recurso, notadamente porque as
razöes recursais são totalmente dissociadas corn a intenção de recurso manifestado em ata,
tendo, pois, decardo o direito da recorrente de recorrer corn base nas razöes expostas no
presente recurso administrativo, nos termos dos incisos XVIII e XX do artigo

da Lei n9

10.520/2002;

b)

Sucessivamente, ad cautelam, caso conhecido, SEJA NEGADO

PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto por Work Serviços de Limpeza Eire li,
corn base nos fundamentos acima expostos.

De Montenegro, RS, 23 de outubro de 2019.
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