ILMA. SRA. MARILZA CRISTINA CAPELETTO SERTORIO – PREGOEIRA DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE LIMEIRA-SP

PREGÃO PRESENCIAL N° 66/2019
PROCESSO Nº 83/2019

PASS TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS
LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 06.922.869/000170, com sede na Alameda Itajubá, nº 3.122, Bairro Joapiranga, Valinhos/SP, 13.278530, Estado de São Paulo, representada por seu representante legal, nos termos do
seu contrato social, infra-assinado, vem, tempestivamente, interpor o presente
RECURSO ADMINISTRATIVO contra ato da Sra. Pregoeira que a desclassificou no
certame público supra referenciado, o que o faz abaixo, articuladamente, a saber:

I-

DOS FATOS:

A Prefeitura Municipal de Pedreira, por seu
Departamento de Licitações, Contratos e Aditivos, realizou no dia 06 de agosto p.p.,
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global, para a seguinte
prestação de serviços:
“O objeto deste Edital é a Contratação de pessoa
jurídica, com fornecimento de mão de obra,
equipamentos e EPI’s necessários, para
prestação de serviços de coleta e transporte de
resíduos domiciliares e de feiras públicas deste
município, em conformidade com os Anexos VI
ao VIII e demais descrições contidas neste
Edital.”

Pois bem. As propostas seriam desclassificadas se
ofertassem valor global com valor total superior em até 10% (dez) por cento da proposta
de menor preço global ofertado.
Entretanto, ocorreu que na hora da abertura das
propostas com os respectivos valores das participantes, houve justamente a discussão
acerca da oferta do menor valor proposto posto que, ainda que evidentemente
impossível de ser cumprido para que fossem contratadas 3 equipes de coletores e
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motoristas para a prestação dos serviços, V.Sa. abriu a possibilidade de que os serviços
fossem prestados por apenas 2 (duas) equipes, razão pela qual o preço ofertado pela
empresa vencedora estaria adequado e sem possibilidade de ser inexequível, a
despeito dos protestos da Recorrente, que havia feito a projeção dos seus valores para
o atendimento do Edital, resultando em um valor global evidentemente maior do que o
valor ofertado pela vencedora.
Questionada acerca da abertura para prestação de
serviços de forma diferente do que estava fixado pelo Edital que norteia a presente
licitação, asseverou V.Sa., como deve evidentemente se lembrar, que a atual prestação
dos serviços se dá com apenas 2 (duas) equipes, que é justamente feita pela ora
Recorrente, que os serviços são eficientemente prestados, e que o Sr. Prefeito assim o
desejava, e que a Administração fez os cálculos levando em conta o esse número, ou
seja, com 2 (duas) equipes, o que, é logico, acarretou a desclassificação da empresa
Recorrente, e das demais empresas, que cotaram preços de acordo com o que previu
o Edital que norteia a licitação ora em curso.
Ao que foi contestada na sua afirmativa de que a
exigência era nova, a de 2 (duas) equipes, e que conflitava flagrantemente com o Edital,
que pedia 3 (três) equipes, o que, obviamente, inviabilizava a proposta das empresas
que cotaram 3 (três) e não 2 (duas) equipes.
V.Sa. deve se lembrar, de igual forma, que
respondeu dizendo que assim o queria o Sr. Prefeito, que havia, realmente, uma certa
confusão, um conflito entre o desejado por ele e o Edital, mas que iria conduzir a licitação
com o menor preço e para duas equipes, a despeito da discussão acima.
Com efeito, Sra. Pregoeira. O Edital da licitação, em
seu ANEXO VI, item 5 – EQUIPE DE TRABALHO – COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES,
determina o seguinte:

DA COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES:
02 (duas) Equipes contendo 01 (um) motorista e
04 (quatro) coletores cada uma. Horário de trabalho:
das 0:00 às 07 horas, de segunda-feira à sábado;
01 (uma) Equipe contendo 01 (um) motorista e 04
(quatro) coletores. Horário de trabalho: das 07 às 11
horas e das 12 às 15 horas, de segunda à sábado.
Ora, Sra. Pregoeira, por simples cálculo aritmético,
sem muito esforço, pode-se notar que o Edital preconiza que os serviços sejam
realizados por 3 (três) equipes, e não 2 (duas), ainda que e a despeito de serem os
serviços ora prestados pela Recorrente o sejam realizados por apenas 2 (duas) equipes,
porque ao dispor que os valores sejam calculados com base em 3 (três) equipes, é óbvio
que os valores cotados serão evidentemente superiores aos valores cotados para as 2
(duas) equipes que, prima facie, nos parecem ser a real necessidade e o real desejo da
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Administração Pública, que, também de igual sorte, evidencia um possível equívoco que
acabou por provocar um desequilíbrio entre os participantes e uma afronta a princípios
que norteiam a toda e qualquer licitação, quais sejam, da legalidade, da moralidade e
da isonomia, sem qualquer sombra de dúvida.
Assim, não há dúvidas sobre a situação de evidente
conflito legal que acabou por acontecer na sessão da abertura das propostas e da
escolha da empresa vencedora, como constou inclusive da própria Ata, quando nas
razões de interposição de recurso pela Recorrente, restou consignado o seguinte:
“O representante da pessoa jurídica PASS
TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS
LTDA, senhor Marcos Pereira da Mota da Costa,
também se manifestou no sentido de interpor
recurso, pois, entende que houve uma afronta ao
edital, com referência a quantidade de equipes, no
qual o edital solicita 3 equipes e segundo cálculos
efetuados pela Administração e pela Pregoeira, foi
feito sobre duas equipes, compostas por 8 coletores
e 2 motoristas.”
Não restam dúvidas, pois, que houve verdadeira
afronta tanto aos dispositivos editalícios quanto aos princípios constitucionais e
administrativos que regem e norteiam as licitações para futuras contratações pela
Administração Pública, não podendo o administrador, agente do Estado, haver-se com
discricionariedade, diferentemente do ato discricionário que encontra apoio na lei para
poder melhor atender aos desejos da administração, mas não pode trilhar o caminho da
ilegalidade, desatendendo ao que a lei lhe impõe.
Assim posto, a desclassificação da empresa
Recorrente decorre de ato ilegal, de afronta ao disposto no Edital, o que deve ser revisto,
sem qualquer hesitação por parte das autoridades da Administração Pública.
II-

DO DIREITO:

A vinculação ao edital não permite ao Administrador
Público a arbitrariedade, o ato desmotivado, a simples tomada de decisão sem que vise
o interesse público, fim maior de todo e qualquer ato jurídico administrativo, negócio
jurídico administrativo, enfim, qualquer ação praticada por ele.
Agir de forma a frustrar a ampla participação de
todos os licitantes, agir com vistas a otimizar o serviço público a ser contratado não
significa frustrar a competição que está sendo realizada, impedindo de todos os
licitantes a participarem em igualdade de condições, que foi o que acabou por acontecer
no caso sob exame.
Ainda que o princípio da vinculação ao Edital não
seja absoluto, não pode a Administração Pública, em plena sessão, resolva mudar as
condições da proposta a ser aceita, como no caso em tela, que muda o número de
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equipes e, por via de consequência, impede que a Recorrente e outras participantes,
ofertem valor menor, compatível com os custos de 2 (duas) equipes e não de 3 (três)
equipes, como pedido pela norma que rege a licitação em curso.
Mas, ao participar de uma licitação, a empresa
licitante obriga-se a atender fielmente ao que está prescrito no Edital da licitação, bem
assim, obrigam-se todos os que nela estão envolvidos, inclusive o pregoeiro e sua
equipe, sem qualquer exceção.
Dispõe a Lei 8.666/93, que rege as contratações
públicas, que em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve
haver vinculação a elas. É o que estabelecem os seus artigos 3º, 41 e 55, XI, in verbis:
Art. 3º 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.
Art. 41. A Administração não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabeleçam:
[...]
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que
a dispensou ou a inexigível, ao convite e à proposta do
licitante vencedor;

E não é outro o espírito da Lei 10.520/02 que
estabelece e reafirma que a participação na licitação deverá ser de acordo com os
princípios constitucionalmente consagrados, estando aí presentes os princípios da
legalidade e da vinculação ao ato convocatório, da lealdade e da boa-fé com que se
deve agir aquele que participa do certame, não se admitindo a prática de atos que os
contrariem, sob qualquer ângulo que se veja a situação.
Nesse sentido, o Decreto 5.450/2005 dispõe sobre o
pregão estar condicionado aos princípios legais dentre eles o da igualdade, que em seu
art. 5º, assim disciplina:
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“Art. 5º - A licitação na modalidade pregão é
condicionada aos princípios básicos da legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,
eficiência, probidade administrativa, vinculação ao
instrumento convocatório e julgamento objetivo, bem
como aos princípios correlatos da razoabilidade,
competitividade e proporcionalidade.”
Para a doutrinadora Ana Cristina de Sousa Santana,
temos que:
“O princípio da igualdade constitui um dos alicerces
da licitação, na medida em que esta visa, não
apenas permitir à Administração a escolha da melhor
proposta, como também assegurar igualdade de
direitos a todos os interessados em contratar. Esse
princípio, que hoje está expresso no artigo 37, XXI,
da Constituição Federal de 1988, veda o
estabelecimento de condições que implique
preferência em favor de determinados licitantes em
detrimento dos demais. Princípio de extrema
importância para a lisura da licitação pública
significa, segundo José dos Santos Carvalho Filho
(1994, p.194), "que todos os interessados em
contratar com a Administração devem competir em
igualdade de condições, sem que a nenhuma se
ofereça
vantagem
não
extensiva
a
outro". (SANTANA, Ana Cristina de Sousa.
PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS APLICADOS À
LICITAÇÃO PÚBLICA. Universo Jurídico, Juiz de
Fora, ano XI, 12 de Nov. de 2004. Disponível em :
http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/1907/PRINCIPI
OS_ADMINISTRATIVOS_APLICADOS_A_LICITAC
AO_PUBLICA).
Maria Sylvia Zanella Di Pietro traz um ponto muito
importante:
“Quando a Administração estabelece, no edital ou na
carta-convite, as condições para participar da
licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato,
os interessados apresentarão suas propostas com
base nesses elementos; ora, se for aceita proposta
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ou celebrado contrato com desrespeito às condições
previamente estabelecidas, burlados estarão os
princípios da licitação, em especial o da igualdade
entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos
termos do edital poderá ser prejudicado pela melhor
proposta apresentada por outro licitante que os
desrespeitou.”
(PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito
Administrativo. São Paulo: Atlas, 2001.)

Aliás, bom ressaltar que o próprio e. Tribunal de
Contas da União determina que a Administração Pública:
“Observe rigorosamente as disposições contidas no art.
37, caput da Constituição Federal de 1988 c/c art. 3º da Lei
8.666/93, obedecendo aos princípios constitucionais da
publicidade, da igualdade, da isonomia e da
impessoalidade, de modo a impedir restrições à
competitividade.
Acórdão
819/2005
Plenário”.
Referência: Licitações e Contratos. Orientações e
Jurisprudência TCU. 4ª edição, 2010.
“Observe os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, dentre
outros, consoante o art. 37, caput da Constituição Federal.
Acórdão 415/2010 Segunda Câmara”. Referência:
Licitações e Contratos. Orientações e Jurisprudência TCU.
4ª edição, 2010.

Com efeito, Sra. Pregoeira, ao desatender o norte
traçado pelo que determina o Edital, restou violado o princípio da submissão às regras
que norteiam o certame, o que não se pode aceitar, sob pena de se tratar de maneira
desigual aqueles que perante os olhos da lei são, necessariamente, iguais.
E o princípio da isonomia não pode ser relegado para
outros planos, porque, como já se sabe perfeitamente, violar princípios constitucionais
é tão ou mais grave do que violar norma inscrita em regimentos normativos, como o
Edital, porque ferem princípios que orientam a própria normatização escrita em toda a
legislação do nosso Direito Pátrio.
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Além de violação do princípio da isonomia, mais
ainda evidente é a violação do princípios da legalidade e da moralidade, sem os quais
a licitação fica viciada, fica eivada de erros letais que a ferem de morte.
Assim, é obrigação da Administração Pública não
somente buscar a proposta mais vantajosa, mas também demonstrar que concedeu a
todos os concorrentes as mesmas oportunidades, sem discricionariedade, sem cometer
ilegalidades.
A isonomia deve ser pilar de todo o processo
licitatório tanto durante o ato convocatório, que é aberto a todos, dentre os quais serão
selecionados os que se enquadram nas características necessárias, exceto aqueles que
por ato anterior estejam impossibilitados de participar ,e na fase seguinte do processo,
sendo que o julgamento das propostas deve ser feito baseado nos critérios objetivos
delimitados no ato convocatório, sem qualquer influência subjetiva, ou preferência dos
julgadores também nessa fase.
Aqui, não bastasse a violação do princípio da
isonomia, há ainda a forte e firme violação ao que disciplina o Edital, como acima
demonstrado, o que não se pode tolerar.
Em licitações pública, a violação de um princípio
quase sempre implica o descumprimento de outros princípios, como no caso em tela
realmente aconteceu.

No caso ora em debate, não se pode saber, com
certeza e liquidez, se o preço ofertado e declarado como sendo o melhor preço global,
foi aceito com base na nova orientação da Administração, que pegou a todos de
surpresa, com cálculo para apenas 02 (duas) equipes, ou se o foi feito ao arrepio da lei,
de igual sorte, com preço inexequível para as 03 (três) equipes pedidas no Edital, mas
que certamente impediu que as outras empresas, com preços ajustados para 3 (três)
equipes, pudessem ser classificadas e darem os seus lances, o que restringiu,
inegavelmente, o universo dos participantes, como é o caso da Recorrente.

III-

DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO:

Ante o exposto, aguarda a Recorrente seja o
presente recurso recebido, posto que tempestivo (licitação ocorrida no dia 06/08/19, com
intenção de recurso da mesma data, e 3 (três) dias úteis para a interposição dos
memoriais), e conhecido para o fim de seu provimento com base legal na
fundamentação acima, que haverá de considerar que houve infração legal na alteração
das condições do Edital feita pela Sra. Pregoeira, ao afirmar que poderiam ser 2 (duas)
equipes, em contrário ao determinado, e na aceitação do menor preço global ofertado,
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retornando o certame, por medida de economia, à fase de classificação das empresas,
com o correto dimensionamento do valor a ser ofertado, a fim de que os lances se façam
em respeito ao que está disposto no Edital; ou, alternativamente, seja a licitação
revogada, a bem do interesse público, e reajustado o Edital para considerar a real
necessidade da Administração Pública, para 2 (duas) equipes e o consequente
dimensionamento do valor global a ser ofertado e aceito.

Nestes termos, j. aos autos, para o que
P. e E. deferimento.
Valinhos, 09 de agosto de 2019.
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