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?região Eletrânico

" Visualização de Recursos/ Contra-Razões e Decisões

e©NT&Ã RAZÃO

ILUSTRA.SSIMO. SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO CONSeLt-tO biÃülONAt DO
MINISTER 10 PUB LICO - CNMP

PREGÃO ELETRONIC0 NO 38/2016

CLIMATIZE AR CONDICIONADO EIRELLI - ME, com sede na SCLRN 704, Bloco F, Loja 32 - Asa Norte,
Brasília/DF, inscrita na CNPJ sob no :10.855.572/0001-06 vem através de seu representante legal, abaixo
assinado, à presença de Vossa Senhoria. com fundamento no kart. 26, do Decreto 545Q/2005 apresentar suas
CONTRA-RAZÕES EM FACE 1)0 RECURSO interposto pela empresa A BOM AR SERVICE LIDA. pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob no 14.496.636/0001-80, com sede a Av. Consolação, 2076. Vila Santa Rito.
em Goiânia/GO, requerendo desde já Q recebimento da mesma e a total improcedência do Recurso
apresentada e ora corltra razoado.

RAZO ES DE RECURSO

1 . RELATO DO CERTAME

O procedimento iicitatórío em questão, Pregão Eletrânico NO 38/2016, tem por objeto "a contratação de
empresa parca fornecimento e instalação de equipamentos de ar-condicioílado/clímatizadores tipos Split High-
Wall e Cassete rlo Edifício-Sede Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), conforme Edital.
Irlteressada em prestar o serviço licitada, à ora Recorrente submeteu proposta respeitando a legislação vigente
e a$ correspondentes exigências editaiíclas, senda o seu lance classificado, e sucessivamente habilitada por
apresentar a melhor proposta para 8 administraçlàa pública.
C)corre, Data vênia, que a empresa impetrante do recurso, tenta a todo custo por meio de Recurso ínabiiitar a
recorrida com base em argumentos que não $e coadunam ccm as finalidades do procedimento licítatório
pregão eletrõrlico.
A empresa na fase inicial preencheu inicialmente no sistema comprasnet. ao efetuar o seu cadastro,
informações do produto objeto da licitação com todas as especificações técnicas carretas, comc} exigido na
edital, no entanto, cometeu uma pequenca falha ao preencher a marcha e o modelo, algo qi.ie saneou
posteriormente, tanto que enviou a proposta oficial corrigida e com produto coi-n todas as especificações
técnicas, a marca e o modelo exigidos pelo edital, tanto, que foi declarada vencedora.
Tal erro material não causou prejuízo 8 nenhuma parte. Pelo contrário, diante do Princípio da Supremacia do
Interesse Público, foi garantido a administração adquirir o produto exigido no edital com o melhor preço.
Lamentável a postura da recorrente que por não ter apresentado melhor proposta tenta ínabllitar aquela que
mais $e adequa ao interesse público.

11 RAZÕES JURÍDICAS PARA O NAO PROVIMENTO DO RECURSO

O STJ firmou o entendimento, à partir do julgamento do MS nc 5.418-DFI, de que, ncl$ processos iicitatóríos,
devem $er descclnsideradüs defeitos formais que não afetem o cumprimento efetlvo das condições do ato
convocatória. Com essa orientação, que se estendeu â outros tribunais, o STJ torna claro qLJe a qualificação da
licitação coi'no processo competitivo não implica transforma-la em um jogo de mera habilidade, eln que ã
competição não se dá entre propostas, mias no âmbito do catendimento de requisitos do edital.
No caso em tela, a recorrida embora tenha iniclaln)erre cometido urn pequeno erro material pi~eenchendo um
dado refere'!te a marca/modelo de maneira equivocada, rapidamente o corrigiu, tanto, que no õto do envio
f{)rmal das propostas retificou e inseriu os dados correios do produto conforme todas a$ exigências do edital,
inclusive cona a rrlarca/modelo exigida. Tai ato em nenhum momento prejudicou o regular andamento do
processo iicítatório tendo no final ca recorridca sido declarada vencedora com a obrigação de fornecer objeto
idêntico (marca, modelo e especificações) ao exigido pelo edital, e por melhores corldições a admlnístraçlio,
alugo que o recorrerlte dão fez.
O Art. 11, Xlll, da Dec. no 3.555, alude a que o pregoeiro assegurará ao iicitante cadastrado "o direito de
apresentar a documentação atuaiizada e regularizada na própria sessão" - dispositivo do qual se extraem
diversos efeitos rla plano do saneaíll=nÍ:o de defeitos (cf. Marçal Justen Filho, Pregl$o, 4a ed., Diabética, 2005,
pp. 143/149). O Dec. 5.450, de 2005, estipulou providências ainda mais claras ao determinar que "ilo
julgamento da habilitação e das prclpostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que hão aiterern a
substância das propostas, dos documentos e $ua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrõdo em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes vaildade e eficácia para fins de habllitaçlão e
classificação
No caso en] Cela, existe uma c]ara a ind]scutíve] ausência de reflexos sobre a$ coÊldíções dõ proposta que
pudessem prejudicar à isonomia entre os iicitõntes, o {-nero erro material ocorreu tão somente na fase de pré-
cadastro existente no sistema COMPRAS NET tendo sido a proposta oficial enviada para análise com a correção
do erro material e com produto que cumpriu todas especificações técnicas exigidas pelo edital. Percebe-se que
todas as especificações e exigências estavam de acordo com o edital, apenas a item !nõrca/modelo foi inserido
de maneira equivocada e mesmo assim fol corrigido espontaneamente pela recorrida no envio da proposta

C) recorrente tenta na verdade invcadir a campetêilcia da administração com Q fito de tumultuar o processo pois
é de corlhecimento público e notório que cabe à Comissão de Licitação aferir se o conteúdo destas subsume-se
às prescrições editalícias. No caso em apreço a comissão ao analisar a proposta formal considerou que o
produto atendia as especificações técnicas e exigências do edital, inclusive quanto a marca e o modelo, dando
assim ã vitória a recorrida .
Ora, é certo que este rigorismo excessivo na apreciação das propostas nâ fase de julgamento das licitações,
vêí-n sendo mitigado, com fulcro em outros princípios, quais sejam, da proporcionalidade e rcazoabiiidade, que
também devem esgueirar a prática de toda atividade administrcativa. E coílsalidcado o entendimento que quando

formal

k.
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o erro for incapaz de macular a essência da proposta, não prejudicando o interesse público ou a segurança do
futuro contrato, dão há razão para ã rejeição da propc>st:a. Esse foi o caso presentes
O erro foi incapaz de macular a essência da proposta, não prejudicou o interesse público e nem tãa pouco a
segurança do futuro contrato. Pelo contrário, a empresa corrigiu de ofício o erro quanto ao preenchimento da
marca/modelo e enviou ã proposta definitiva já corrigida de acordo cona o edital. O interesse f)úblicü restou
respeitado, sobretudo, porque ã empresa recorrida apresentclu â proposta mais vantajosa para ã administração

Nas lições, sempre atuais, do Mestre Hely Lopes Meirelles:
A descolnformidade ensejadora da desclassificação da proposta deve ser substancial e lesiva à Administração

ou aos outros IÊcitantes, pois uln sln)pies lapso de redaçêo, ou uma falha inócuca na interpretação do edital, não
deve propiciar à rejeição sumária da oferta, Aplica-se. aqui, a regra universal do utíle per inutlle nora vitiatur.
que o Direito francês resumiu no pas de nuiiité sons grief. Melhor que se aprecie umca proposta sofrível na
apresentação, l-na$ vantajosa no conteúdo, do que desclassificá-ia por um rigorismo formal e ínconsentâneo
com o caráter competitivo da licitação" (cf. Licitação e Contrato Administrativo, lla ed., Meilheiros, 1997, p.

Nesta mesma assertiva, pondera o Professor Diogenes Gasparlni:
Não obstante esse rigoroso procedimento, há que $e corTlpreender que só a inobservância do edital ou carta-

coilvite no que for essencial ou à omissão da proposta no que for substancial ou no que ã:roüxer prejuízos à
entidade ilcitante, ou ao$ proponentes, ensejo a desclassificação. De sorte que erros de soma, inversão de
colunas, núillero de vias, imperfeiçãc} de linguagem, forma das cóf)ias (xerox ern lugar da certidão) e outros
dessa natureza não devem servir de motivo para tanto" ( Direito Administrativo, 8a ed., Saraíva, 2003, p.

O próprio Tribunal de Contas da União assim já decidiu:
(...) conhecer da presente representação para, no mérito, considera-la parcialmente procedente. sem que ã

falha lcierntificada. entretanto, de natureza formal, tenha invalidado o procedimento licitatório questionado neste
processo"(Decisão n.o 757/97).
Por sua vez, à 3a Turma Cível do TIDFI ilo Processo n.o $0.433/98, por unanírnidade de votos, proferiu ã
seguinte decisão :

pública

502/503)2

Direito Administrativo. Licitação. Tomada de preçcls. Erro material na proposta. Irrelevância. O erro material
cclnstante da proposta mais vantajosa para a Adrninístração, facilmente canstatável, não é óbice à classificação
da mesma. Inexistência de ofensa ao disposto no art. 48 da Lei n.o 8.666/93. Apelação inlprovida
Deste modo, o recurso ímpetrado deve $er impravido, uma vez que, o já consolidada entendimento das cortes
pátrias tape)fitam no sentido de que não basta comprovar a existência de defeito. É imperioso verificar $e a
gravidade do vício é suficientemente séria. especialmente em face da dimensão do interesse público. Admite-
se, assim, a aplicação do princípio de que o rigor extremo na interpretação da lei e do edital pode conduzir à
extrema injustiça ou ao comprometimento da satisfação do interesse público" (Comentários à Lei de Licitações
e Contratos Administrativos, 5a ed., Dialética, 1998, p. 436).

iii . DO PEDIDO

Diante do exposto, requer O NAO provimento do Recurso apreseíntado, e seguindo-se com os demais calos do
certame com a habilitação e contratação da empresa recorrida, un-!a vez que a mesma cumpriu todas as
exigências do certame e apresentou a melhor proposta. Caso seja outro o entendirílento da autoridade
administrativa recorrida, com o devido respeito, requer-se a remessa do presente recurso para que a
autoridade superior efetue o julgamento de rxlérito.

São o$ termos em que pede e espera deferimento
Brasília, 15 de dezembro de 2016.
Atenciosõmente,
Leona rdo G berra Chaves
CPF no 493.213.741-91
Proprie tá rio
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