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Prefeitura Municipal de
Estância publica:
 TERMO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º
09/2021/ADM - Objeto: Prestação de Serviços de Locação de
Veículos, visando atender as necessidades das Secretarias/Órgãos e
Autarquias desse Município.
 RECURSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º
03/2021/ADM - Objeto: Aquisição de Mudas de Plantas Frutíferas para
serem distribuídas aos Pequenos Agricultores da Zona Rural, Mudas
de Plantas Arbóreas e Insumos para atender as Necessidades da
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e demais
secretarias, para o Melhoramento e Ampliação das Áreas Arborizadas
do Nosso Município.
 JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO - PREGÃO
ELETRÔNICO SRP N.º 03/2021/ADM - Objeto: Aquisição de Mudas
de Plantas Frutíferas para serem distribuídas aos Pequenos
Agricultores da Zona Rural, Mudas de Plantas Arbóreas e Insumos
para atender as Necessidades da Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Econômico e demais secretarias, para o
Melhoramento e Ampliação das Áreas Arborizadas do Nosso
Município.
 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 03/2021 - Objeto: Aquisição
de Combustíveis (Gasolina comum e Óleo Diesel S-10). Empresa RPB
Auto Posto Ltda.

Gestor - Gilson Andrade De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Barão do Rio Branco,76 Estância - SE.
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CNPJ: 02.546.291/0001-43
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA/SE

RECURSO CONTRA INABILITAÇÃO
REF. EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N.º 03/2021.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO,
A empresa OSVALDO JOSÉ DE CARVALHO-ME, com sede
na Rodovia BR 235 Km 48, Povoado Estreito, s/n, Cidade Itabaiana, Estado Sergipe,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.546.291/0001-43, neste ato representada por seu
sócio administrador o Sr. Osvaldo José de Carvalho, inscrito no CPF. 453.817.71568, em tempo hábil, com espeque no art. 4º, inciso XVIII, da lei 10.520/2002 e
Decreto nº10.024/2019 vem à presença de Vossa Senhoria, interpor:
RECURSO ADMINISTRATIVO
Contra a decisão dessa digno Pregoeiro que inabilitou a
recorrente, demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir
articuladas:
I – TESPESTIVIDADE.
O presente Recurso é plenamente tempestivo, uma vez que o
prazo para protocolo é de até 03 (três) dias úteis contados após a data do
julgamento que declarou a inabilitação.
Considerando o prazo legal para apresentação do presente
recurso, são as razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o
termo final do prazo de apresentação se dá em 15/04/2021, razão pela qual deve
conhecer e julgar o presente recurso.
II – DOS FATOS
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A recorrente atendendo ao chamado dessa instituição para o
certame licitatório, veio participar com a mais estreita observância das exigências
editalícias.
No entanto, esta douto Pregoeiro julgou a subscrevente inabilitada sob a alegação
de que a recorrente não atendeu ao item 18.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA, alínea “d”
do edital e ainda inabilitou em alguns em todos os itens por não atender ao item 18.6
alínea b’ do edital do Pregão Eletrônico nº03/2021 não o autoriza a realizar
comercialização das espécies demudas arrematadas.
A presente decisão não se mostra adequada com as normas
legais aplicáveis à espécie, nem tão pouco os princípios que norteiam as licitações
públicas, devendo ser reformada, como ficará demonstrado adiante.

III – DAS RAZOES DA REFORMA
O Pregoeiro ao considerar a recorrente inabilitada sob o
argumento acima enunciado cometeu um equivoco manifestadamente ilegal. Senão
vejamos:
De acordo com o Edital de Licitação em apreço, foi
estabelecido, entre outras condições de participação, que as licitantes que não
assinalassem no campo do portal licitanet a Declaração de ME/EPP não terá direito
a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.
9. CREDENCIAMENTO...
9.4. O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de
ME/EPP não terá direito a usufruir do tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas;

18.3 HABILITAÇÃO JURÍDCIA ...
d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte:
certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo
8.º da Instrução Normativa n.º 103, de 30/04/2007, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNCRC
18.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ...
b) Comprovação de inscrição e regularidade junto ao Registro
Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM, válido na data do
certame@A
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Segundo a decisão proferida, que inabilitou a licitante, a
EMPRESA OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02546291000143, INABILITADA,
por descumprir as regras do edital, conforme despacho: O licitante não apresentou
a certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da sua condição
como ME/EPP, em desacordo ao subitem 18.3 'd' do Edital. Considerando que
o presente lote é exclusivo para ME/EPP, uma vez que a licitante não
comprovou seu enquadramento não poderá assumi-lo.!
Ao contrário do que diz o pregoeiro esta empresa demonstrou sim a sua condição de
enquadramento ME, por 02(dois) momentos: sendo o primeiro quando do
credenciamento no sistema conforme reza o edital em seu item 9.4 O licitante que
deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas. E para tanto esta
disponível em portal do licitanet no campo declarações no qual ocorreu o referido
pregão eletrônico, para quem se fizer interessado:
DECLARAÇÃO ÚNICA
/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03 / 2021/PROCESSO LICITATÓRIO 2021.011.008
nos seguintes termos;<<
DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:
... 10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei
Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos
os requisitos legais previstos para a qualificação
como (Microempresa
/
Microempreendedor
Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade
Cooperativa de Consumo), estando aptos a
usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos
enquadrando em nenhuma das vedações previstas no
§ 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis
Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e
Decreto
Federal
nº
8.538/2015,
ciente
da
obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;
Itabaiana-SE, 08 de Março de 2021

OSVALDO JOSE DE CARVALHO - 02.546.291/000143
08/03/2021 13:15:15
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Assinatura Digital:
56A993CE8DCB939B97E192C19B1DF8E5
E, no segundo momento quando da comprovação de
habilitação foi anexado Declaração em papel timbrado da nossa empresa conforme
segue abaixo:

Contudo, como pode ser observado que a mesma declara sob
pena de lei que é Micro Empresa inclusive datado em 11/03/2021, data abertura da
licitação. E se ainda assim, houvesse dúvida, poderia este pregoeiro fazer uso
dispositivo legal, afim de sanar quaisquer dúvidas.
O Art. 43 Lei nº 8.666/93, a licitação será processada e
julgada com observância dos seguintes procedimentos:
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior,
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.
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A promoção de diligência é incentivada pela jurisprudência do
Tribunal de Contas da União, como ocorrido no Acórdão 2159/2016 do Plenário que
indicou caber ao pregoeiro o encaminhamento de “diligência às licitantes a fim de
suprir lacuna quanto às informações constantes das propostas, medida simples
que privilegia a obtenção da proposta mais vantajosa e evita a desclassificação
indevida de propostas” (grifo nosso).
Portanto, é nítido que todas as informações que se pretendiam
com a exibição do documento exigido no item 18.3 alínea d) fora plenamente
atendidos através das declarações de enquadramento da condição de ME.
Art. 43. A licitação será processada e julgada com
observância dos seguintes procedimentos:
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.

A promoção de diligência é incentivada pela jurisprudência do
Tribunal de Contas da União, como ocorrido no Acórdão 2159/2016 do Plenário que
indicou caber ao pregoeiro o encaminhamento de “diligência às licitantes a fim de
suprir lacuna quanto às informações constantes das propostas, medida simples
que privilegia a obtenção da proposta mais vantajosa e evita a desclassificação
indevida de propostas” (grifo nosso).
Em diversas oportunidades, o TCU chega a indicar a
obrigatoriedade da realização de diligências antes do estabelecimento do juízo pela
desclassificação ou inabilitação do licitante:

É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência
de informação exigida pelo edital, quando a documentação
entregue contiver de maneira implícita o elemento
supostamente faltante e a Administração não realizar
a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à
competitividade do certame. (Acórdão 1795/2015 – Plenário)
É irregular a desclassificação de empresa licitante por
omissão de informação de pouca relevância sem que tenha
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sido feita a diligência facultada pelo § 3º do art. 43 da Lei nº
8.666/1993. (Acórdão 3615/2013 – Plenário)
Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições
legais ou editalícias, especialmente dúvidas que envolvam
critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação
das empresas em disputa, o responsável pela condução do
certame deve promover diligências para aclarar os fatos e
confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base
para a tomada de decisão da Administração (art. 43, § 3º, da
Lei 8.666/1993). (Acórdão 3418/2014 – Plenário)

Ainda sobre o tema especifico, é irregular a exigência inadequada, relativa à
habilitação. jurídica, não prevista no art. 28 da Lei 8666/93 - Alínea d’ do subitem
18.3 do edital Por extrapolar o rol da documentação exigida no Art 28. Da Lei nº
8.666/93.
[apresentar] No caso de microempresa ou empresa de
pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial
ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, que comprove a condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8.º da
Instrução Normativa n.º 103, de 30/04/2007, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio –
DNCRC, na habilitação Jurídica.
Vejamos demais jurisprudência, o que entende o TCU sobre o tema especifico:
II - inabilitação de empresas participantes da Tomada de
Preços 4/2008, em face de exigências inadequadas e
ilegais, resultando na restrição à competitividade do
certame, especificamente quanto:
a) exigência inadequada de certidão simplificada
expedida pela Junta Comercial do Estado sede do
licitanteA BCCCDA    

 
Em relação a inabilitação da empresa OSVALDO JOSE DE
CARVALHO por não atender ao item 18.6 do edital, merece prosperar uma fez que
a licitante foi inabilitada em todos os itens pelo pregoeiro, sob alegação que o
Renasem apresentado pelo licitante, em atendimento ao subitem 18.6 'b' do Edital, não o
autoriza a realizar comercialização das espécies de mudas arrematadas.!
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Pasme o grau de rigorosidade desta comissão pois o
documento apresentado quando da juntada da documentação de habilitação no
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portal do licitanet consta no campo da atividade Comerciante inclusive de algumas
espécies constantes na nossa proposta e termo de referência, anexo do edital, como
por exemplo os itens 10, 27, 34, 45.
Considerando que o renasem apresentado caracteriza que a
empresa possui qualificação técnica ou seja é inscrita e autorizada pela
Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a comercializar
algumas espécie inclusive objeto deste licitação. Que é abusiva a intepretação do
pregoeiro que no momento de participação da licitação o licitante detenha da
autorização para todos os itens, tendo em vista, que a licitante nem se quer teria
certeza que seria vencedora para todos os itens. Que esta exigência deverá ser feita
quando do início do fornecimento ou assinatura do contrato;
Como bem esclareceu o representante do órgão diligenciado,
conforme o inciso III, do item 22.6, abaixo, das Normas para Produção,
Comercialização e Utilização de Mudas, da Instrução Normativa MAPA n° 24 de
16/12/05, o comerciante só poderá comercializar espécies de mudas às quais ele
listou no seu requerimento de inscrição no RENASEM, às quais constam na lista de
espécies apresentada no seu certificado de inscrição no RENASEM.
(...)
22.6. Para a inscrição no RENASEM, o comerciante de mudas
deverá apresentar ao órgão de fiscalização do comércio da respectiva Unidade
Federativa, os seguintes documentos:
III - relação de espécies que pretende comercializar;
(...)
Caso o produtor ou comerciante de mudas queira ampliar a sua
lista de espécies que deseja produzir ou comercializar, terá que fazer uma alteração
no RENASEM. Para tanto, em anexo, segue o passo a passo para emissão do
requerimento de alteração e taxa de pagamento (R$ 75,00).
O fato do licitante participar da licitação não significa dizer que
esta comercializando. A comercialização ocorrerá posterior assinatura do contrato
momento em que houver fornecimento. O que não impede que a empresa caso
consagre vencedora faça alteração no cadastro no RENASEM nos termos do
supramencionado art.
Sendo assim nossa empresa informa que já foi protocolado o
requerimento de alteração do RENASEM. Entendemos como abusiva e restritiva a
decisão pela qual inabilitou a OSVALDO JOSE DE CARVALHO.
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Neste sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu
recentemente no Acórdão 365/2017 Plenário, que teve como relator o Ministro José
Múcio Monteiro, que a exigência de comprovação de propriedade ou de
compromisso de cessão, locação/leasing ou venda das máquinas e dos
equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação
contraria o art. 30, § 6º, da Lei 8.666/93.
Vejamos o caso:
Trata-se de processo para apuração de possíveis
irregularidades ocorridas em uma Concorrência de determinado município. Foram
apontadas pelo TCU diversas irregularidades que contribuíram para frustrar a
competitividade do certame, que contou com a participação de apenas uma
empresa. Dentre as irregularidades apontadas constam a “exigência de
comprovação de propriedade ou de compromisso de cessão, locação/leasing ou
venda das máquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento
do objeto da licitação e de infraestrutura predial.
A Lei Federal nº 8666/93, em seu artigo 30, § 6º estabelece
que:
“Art. 30, § 6º As exigências mínimas relativas a
instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e
pessoal
técnico
especializado,
considerados
essenciais para o cumprimento do objeto da
licitação, serão atendidas mediante a apresentação
de relação explícita e da declaração formal da sua
disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as
exigências de propriedade e de localização prévia”.
A análise realizada pelo Plenário do TCU entendeu que “as exigências constantes
no item 5.1.1.3, v são desarrazoadas e ilegais”, uma vez que a Lei de
Licitações veda “exigências de propriedade e de locação prévia apenas para
participar da licitação, o que restringe sobremaneira a competitividade do certame
licitatório”. E acrescenta ainda que “a comprovação exigida poderia ser feita quando
da assinatura do contrato, uma vez não ser razoável cobrar que a licitante mantenha
esse acervo estrutural, com todos os custos decorrentes, apenas para participar de
licitações públicas”. (Grifo nosso)
Ainda de acordo com o julgamento do Processo TC004.809/99-8 do Tribunal de Contas da União, relata: “O formalismo exagerado da
Comissão de Licitação configura uma violação ao princípio básico das Licitações,
que se destina a Selecionar a Proposta mais vantajosa para a Administração.”.
Com isso, ver-se que não é possível a inclusão de informação
que deveria constar originariamente da habilitação, ressalvada a hipótese admitida
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pela jurisprudência de realização de diligência quando a documentação apresentada
contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante.
É sabido que a empresa recorrente apresentou a proposta de
menor valor, se configurando, para o tipo de licitação em apreço, a proposta mais
vantajosa. E, continuando inabilitada, a administração acabará tendo um enorme
prejuízo de cunho financeiro, tendo em vista que acabará comprando por um valor
maior.
A Administração Pública não pode ser questionada a respeito
da transparência e lisura de seus atos, cabendo a ela revê-los quando
inconvenientes. Portanto, há que se resguardar o nome da instituição, agindo-se
com discernimento necessário para aliar-se o legal, o conveniente e o honesto ao
interesse público.
Hely Lopes Meireles diz, o agente público ao atuar “não terá
que decidir somente entre o legal e ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o
inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o
desonesto”.
Por todo exposto, resta comprovado que a documentação
apresentada atende com perfeição os requisitos de habilitação exigidos no Edital,
estando comprovada a sua condição de participação e enquadramento, como
vastamente demonstrado nessa peça recursal.
III – DOS PEDIDOS
Por seus legítimos fundamentos, requer a Recorrente à
modificação do resultado proferido pelo Pregoeiro, nos autos do Pregão Eletrônico
nº03/2021, com vistas a privilegiar os princípios impessoalidade, da isonomia, da
moralidade, da razoabilidade, da economicidade e do justo preço para:
a – Que seja retificada a decisão de inabilitação da recorrente;
b – Que, em consequência da alínea “a”, seja declarada
HABILITADA a recorrente para participar na fase seguinte da licitação, assinando o
contrato e realizando o fornecimento.
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c – Ou então, não vingando o pedido de reconsideração,

pede

ainda que V.Sa., respeitando o princípio constitucional da ampla defesa encaminhe
o presente recurso a AUTORIDADE

SUPEROR,

aﬁm que se faça a análise do

presente Recurso Administrativo em duplo grau, sob pena de denúncia ao Ministério
Público e Tribunal de Contas.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Itabaiana/SE, 14 de abril de 2021.
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