
  

ILUSTRISSIMA SENHORA PREGOEIRA DA FACULDADE DE DIREITO DE 

SAO BERNARDO DO CAMPO 

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL n.” 11/2021 PROTOCOLO n.” 892704/2021 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO N? 82/2021 

OBJETO: Contratacio de empresa especializada na prestacio de servicos de limpeza, 

asseio e conNservac&o em ambiente escolar e predial, com disponibilizagio de sistema 

eletrênico para controle e pestio dos servicos, mo de obra, saneantes domissanitArios, 

materiais € eguipamentos necessirios para sua €xecucdo. 

LOCAL SETE SERVICOS DE PAISAGISMO EIRELI, j4 gualificada, 

vem, respeitosamente 4 presenca de Vossa Senhoria, oferecer 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Em face da nossa desclassificacdo e da habilitagio da empresa 'TFK 

SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI, no processo ém epigrafe, com fulcro na legislacio 

vigente, duer seja a Lei Federal n. 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n. 8.666/93, € 

demais legislagêes apliciveis ao caso em tela, pelos motivos a seguir aduzidos € 

fundamentados: 

 



  

DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO 

Preliminarmente, reza a legislacao du€ Oo presente recurso é tempestivo, eis gue 
o inciso XVII do art. 11 do Decreto n 3.555/2000 fixa due a manifestacio da intencao de 
interpor tecurso serd feita no final da sessio, mediante tegistro em ata da sintese das tazêes 
recursais, podendo os tecotrentes juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias Gteis. Da 
mesma forma prevé a Lei Federal 10520/2002 e o item 6.2 do edical, o due importa, 
portanto, na validade e tempestividade das presentes razêes. 

DO FERIMENTO AO INSTRUMENTO EDITALICIO 

  

DERE gs 

ESSE 

  

DOS FATOS 

A Faculdade de Direito de So Bernardo do Campo deflagrou procedimento 
licitatorio, na modalidade Pregao (presencia), visando a Gontratacio de empresa 
especializada na prestagio de setvicos de limpeza, asseio e cCONSEIVac3o em ambiente 
escolar e predial, com disponibilizacio de sistema eletrênico para controle e& gestio dos 

 



  

servicos, mo de obra, sancantes domissanititios, materials c cduipamentos neeessarios 

para $ua execuAO. 

Na data e hordrio matcados, a sessio foi iniciadas, com a abertura das 

propostas. Antes de iniciar a etapa de lances, foi exigido gue a nossa empresa justificasse o 

valor utilizado na proposta de custos no item correspondente 4 “Auxilio Acidente de 

Trabalho”, pois supostamente estava em desacordo com os valotes dos demais licitantes. 

Durante a fase de aceitabilidade, a proposta recotrente foi desclassificada com 

a seguinte justificativa: 

  

Com efeito, a Sra. Pregoeita considerou o pretco e a planilha ofertada pela 

tecorrente como “no aceitivel”, em gue pese a seriedade com due esta instituicio esteja 

conduzindo o presente certame, merece teforma a decisao gue desclassificou a proposta 

tecorrente, eis due oriunda de flagrante €guivoco, confotme se passa a evidenciar, 

DA INDEVIDA DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA DA RECORRENTE E 

DA VINCULACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO 

Uma vez estabelecida a “regra do jogo”, por meio da fixag3o das disposicêes 

apliciveis ao certame guando da edicio do jinstrumento convocatério, tem-se gue a 

Administrago est ineguivocamente adstrita aos sens termos, nio podendo, ao seu livre 

alvedrio, impot novas exigéncias nio €xpressamente previstas de antemio no edital. 

Tmpor novas exigéncias no expressamente previstas de antem&o no edital 

jmporta em patente violacio aos principios da vinculacio ao instrumento convocatério e 

da isonomia, due decorrem da Constituizio Federal e das demais leis apliciveis no presente 

caso ([.ei n” 10.520/02 e Lei 8.666/93). Explica-se: 

 



  

A Lei de Licitac6es e Contratos Administrativos, com aMPato no testo 

constituconal, dispês expressa, mas nio exaustivamente, sobre o rol de principios due 

devem ser observados na deflagracio e realizac3o das licitacëes puiblicas, estando inserido 

neste rol de principios tanto o da vinculagio a0 instrumento convocatêrio dguanto o da 

impessoalidade. Assim determina a Lei: 

o desti 

  

Especificamente em telacio ao Principio da vinculacio ao edital, gue, de fato, 

instramentaliza tanto a obtigac8o pelos particulares de apresentarem ptopostas de acordo 

com o edital (sob pena de desclassificaco/ inabilitagao) guanto 4 garantia do Administrado 

face 4 Administtagio de ser tratado de acordo com as disposicêes previamente fixadas, a 

Lei n” 8.666/93 dispés de maneira ainda mais clara gue: 

  

Ao impor a vinculagio ao instramento convocat6rio, os arts. Be 41 da Lei 

8.666/93, dispositivos basilares e vetores do tegime jurfdico das licitacêes, pretendeu-se 

excluir a selecio da proposta mais vantajosa do #mbito pessoal ou patticular do agente 

administrativo gue exercita a fangio de julgar Proposta. 

Ainda, assegura a isonomia e a seguranca juridica, principios basilates do 
Fstado Democrdtico de Direito. O principio em debate, na licëo da doutrina especializada, 

traz forte repercussio, significando o exaurimento da discricionariedade do administrador. 

No dizer de Justen Filho: 

 



  

Hely Lopes Meirelles, ao abordar tal principio, acentua o Carter obrigato6tio de 

gue se tevestem as determinagêes contidas nos editais. Assim €nsinava o mestre: 

    

“No 

modo € 

Administracio gu 

para todos os intéressadc 

lgnorar a necessiria observência as disposicbes editalicias, em violacio ao 

principio da vinculagio ao instrumento convocattio, implica em violar a prêéptia tazêo de 

ser da licitago, mediante o descumptimento de todos os ptincipios norteadores de 

atividade administrativa, especialmente agueles insertos no art, 37 da Constituicio Federal 

de 1988. A gravidade do nio atendimento as regras objetivas do edital é tal gue enseja a 

nulidade dos atos inftingentes, de sorte gue a desclassificacio € inabiltacio da empresa 

recortida, conforme se demonstrard adiante, é medida a se impor. 

Tratando especificamente de licitacêes na modalidade pregao, Marcal Justen 

Filho traz gue: 

cOMpetênias: 

   



   
   

praticados. Cabe-lhe promow 

na: disciplina legal e. editalicia, sa 

norteadores da advidade administrativa, 

Esses principios impêem ao pregoeiro o reconhecimento de gue a realizacio 

do interesse piblico nao significa autorizacio para lesar o interesse privado. O pregoeiro 

deve tespeitar lealmente os interesses dos licitantes privados — tal como os licitantes 

privados estio submetidos a fespeitar lealmente os interesses da Administracio. 

A advertência é necessêria porgue, em algumas sitmagêes priticas, parece 

prevalecer a concepio de due a finalidade de ampliacio da competitividade e a busca pela 

obtengo da proposta mais vantajosa para a Administracio legitimariam gualguer conduta 

do pregoeiro. Essa orientacio é radicalmente contriria 4 ordem constitucional vigente. 

Nenhum agente piblico pode assumir a proposta de gue “os fins legitimam os meios”. Tsso 

se aplica inclusive ao pregoeito. 

Portanto, a pregoeita poderd ser tesponsabilizado pelos atos ilegais ou abusivos 

praticados, ainda auando deles possa ter pretensamente tesultado mma contratagio 

vantajosa pata a Administracdo”. 

No caso em guestio, confotme se demonstard adiante, a Sta. Ptegoeira nio 

podia deixat de aceitar a proposta apresentada pela tecorrente, de modo gue, agindo assim, 

viola os préprios tetmos do edital, gerando nulidades absolutas. 

Em due pese a obrigagio de observar o CADTERC para fins de avaliar a 

aceitabilidade de pregos, o procedimento conduzido pela Sta. Pregoeita deixa de seguir tal 

dever, ditado expressamente no Edital, prejudicando direito da recorrente. 

Ota, Nobre Comissao, conforme demonstrado acima, a ptoposta recortente 

foi desclassificada com a seguinte justificativa: 

propostad 

Mêmorias de Calculos e”  



  

Contudo, Nobre Comissio, confotme amplamente justificado e demonstrado 

em sessio, o valor de Ausilio Acidente de 'Trabalho a ser incdhuido na Planilha de 

ComposicAo de Custos nao é fixado pela legislacio, podendo ser inserido conforme a base 

de incidéncia de cada empresa dentro da variagdo predeterminada pela legislacio. 

'Tal embasamento & a prépria metodologia de estabelecimento de preco 

referencial. Sendo assim, a exigéncia de isualar o valor de Ausilio Acidente de 'Trabalho aos 

dos demais licitantes é descabivel, pois a empresa utiliza o valor gue melhor se enguadra na 

sua base de incidéncias. E, ainda, o Edital nio esige comprovacio alguma deste têpico. 

As 13h53min, apês teiterados pedidos da tecorrente, sustentou Oo Sta. 

Pregoeita: “Como a emptesa nio conseguiu ou nio conseguird comprovar a incidéncia do 

valof de cinco teais, a Pregoeira desclassificou a proposta da Local Sete...” 

A recorrente insurgiu-se contra tal posicionamento, ressaltando, sem Êxito, 

due seus valores estavam cogtetos e de acordo com o CADTERC - Estudos Técnicos de 

Servicos Terceirizados. 

Veja-se gue, caso Oo Sra. Pregoeira, tivesse alsuma divida guanto aos valores — 

cortetamente apresentados por esta empresa -, nio poderia ter nio aceitado a proposta da 

recotrida sem maiores cuidados, mas realizado diligências, a fim de entendet a composicio 

de precos apresentada. É o gue determina o item 4.2.2 do Edital. 

Deve-se frisat gue no hê discricionariedade da Administracio por optar ou 

nao na tealizaao de diligéncia sempre due houver dividas sobre alguma informagëo. A 

diligéncia torna-se obrigatbria. 

Ao cabo, é oportuno apresentar jutisprudéncia do Suptemo 'Tribunal Federal € 

do Tribunal da Justica de So Paulo duanto ao assunto, respectivamente: 

 



proponente, 

normativa d 

de 9/08/1999) 
  

DA PLANILHA DE COMPOSICAO, FORMACAO E DETALHAMENTO DE 

CUSTOS 

Preliminarmente, de acordo com a Lei 8.666/93, em seu artigo 48, dispêe gue: 

    

convoëRt6TIG da Heitacdo; 

1E - propostas com valor global supétir ao limite estabeleeido ou      

€onvocatêrio da licitasae. 

 



   
documenta 

Ota, Douta Comissio, insta esclaecer due a Planilha de Gomposic4o, 
Formagio e& Detalhamento de Custos apresentada pelas licitantes 'TEK, UIRICK e 
LIDERART nio seguiram os parimetros do CadTerc, como passa-se a seguir: 

es A licitante TEK no apresentou planilha de custo para limpeza de 
vidros; 

es A licitante UERICK na deduc&o de BDI informou pot funcio 7,75%, 
porém, no guadto aptesentado na mesma planilha, constam $8,2258%, 
Ainda, na tabela de encargos, nao prevé férias dos fanciondrios; 

DO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATORIO 

Tnduvidoso, gue a licitagëo é procedimento criado em conformidade com os 
principios due regem a Administragio Piblica, guais sejam, agueles previstos no art. 
37, caput, da Constituicio de 1988 & tepetidos no art. 3%, da Lei 8666/93: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiëncia. 

Dentre os referidos principios, o objeto principal do presente estudo & o 
principio da publicidade e sua aplicacio no imbito das licitacêes, principalmente em razio 
da previsao contida no art. 6%, da Lei 12.462/2011 

Licitagio é o procedimento administrativo, previsto no art. 37 da Constituicio 
da Repiblica e tegulamentado pela Lei 8.666/93, realizado a fim de selecjonar a melhor 
Proposta (preco, técnica) para celebraco de cContratos com a Administragio Piblica. 

Assim, dispêe o art. 37, YL, da Constituicio de 1988: 

  

    



  

A préptia Lei n? 8.666/93, em seu art. 3”, capat, watou de conceituar a kicitacëo: PEOp 
G 

    

  

Confotmidade - COM 

impessoalidade 

    

Cogrelatgs” 
Hely Lopes Meitelles define a licitacio como “o procedimento administrativo 

mediante o gual a Administracëo Piblica seleciona a POposta mais vantajosa para o 
contrato de seu interesse”, due se desenvolve “através de ouma sucessio ordenada de atos 
vinculantes para a Administraco e para os licitantes, o gue propicia igual Oportunidade a 
todos os interessados & atua cOmO fator de eficiëncja e moralidade nos negocios 
administrativos”. (MEIREIIES, 2004, p. 266) 

Segundo Celso Antênio Bandeira de Mello 

 



de parimeétro 
estabeleeidoë e divulgados” (MBYTO: 2607; 507) 

  

Ap6s definido o conceito de lcitagao, duas caracteristicas do procedimento 
licitat6rio so relevantes para compreensio do referido conceito, guais sejam, a 
predeterminagdo de critérios Objetivos para selecêo da Proposta € “a ampla participagio dos 
interessados, com observincia de todos os reguisitos legais exigidos”. (JUSTEN FILHO, 
2008, p. 11). 

O principio da publicidade encontra Previsao expressa nio sê no art. 
3, caput, da Lei 8.666/ 93, mas também em seu patgrafo 3% 

     Publi€6 os: atos. 

das propostas, aré 

Trata-se de importante instrumento dé controle sobre a atividade estatal € 
essenclal a concretizagio do Estado Democritico de Direito, uma vez gue somente com a 
ampla publicidade permite-se ao Povo fiscalizar a atividade praticada pelo Estado e assim 
participar dos atos piblicos, 

Sobte o referido Principio, Maria Sylvia Zanella di Pietro afizma gue este nio se 
limita “4 divulgacio do procedimento para conhecimento de todos os interessados, Como 
também aos atos da Administraio praticados nas vêriag fases do procedimento, gue 
podem e devem ser abertas as interessados, para ass€gurar a todos a possibilidade de 
fiscalizar sua legalidade. (DI PIETRO, 2005, p. 317) 

Também conceitua o Principio da publicidade Carlos Pinto Coelho Motta, 
€ntendendo gue “preconiza a visibilidade dos atos da administracio pta viabilizar o 
exercicio pleno do controle por parte da sociedade” e& tem por objetivo combater a 
“conceprAo segredista, instalada na burocracia administrativa, gue dificulta o acesso a 
dados e documentos, proclamando a desnecessidade de motivar os atos”. (MOTTA, 2005, 
p- 88). 

 



   
ma-fé da j     

    
  

No imbito das licitac6es, a publicidade de atos é proeminente, nio devendo 
haver procedimento sigilosos, Tal prêtica contrariaria o pt6éptio objetivo do institato, gual 
seja, buscar a formagio de um faturo contrato vantajoso ao Estado e ao interesse publico, 
de acordo com os critétios estabelecidos no jinstrumento cCONvocatério, bem como 
concretizar a democracia, por meio da fiscalizacao popular dos atos piblicos. 

Assim, leciona Matcal Justen Filho: 

Sendo. ilimitadas as 

garantia de gué



 Contratagëés dié Envolvem gu 

  

Em assim sendo, a abrangéncia se revela desde a divulgagio do aviso de sua 
abertura até o conhecimento do edital, o exame da documentasio e das propostas, o 
tornecimento de certidêes e& a abertura dos Envelopes, conforme ensinamento de Hely 
Lopes Meirelles: 

Bible dé 

  

A falta de publicidade, nos tetmos legais, torna viciado o procedimento, sendo 
possivel o reconhecimento de sua nulidade. 

Ora, Nobre Comissio, é de suma importincja gessaltarmos gue a licitante 
ULRICK aptesentou em sua Planilha de Composigao de Custos o valor de R$ 5,00 (cinco 
reais) — lembrando ague foi motivo de desclassificagao da nossa empresa, mesmo nos 
propondo a ajustaf o valor ao exigido pela Sra.Pregoeira — e alegou na sessio do dia 
19/01/2022 gue iria apresentar documento justificando este valor. Contudo, tal documento 

nao foi disponibilizado no site da Faculdade de Diteito de Si) Bernardo do Campo 
juntamente com os demais documentos jantados ao processo licitatêrio. 

Outrossim, em conformidade com o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em 
Sua obra Direito Administrativo Brasileiro, a “Igualdade entre os licitantes € ptimcipio 
impeditivo da discriminacSo entre os participantes do certame, guer através de cliusulas 
due, no edital ou convite, favorecam uns em detrimento de outros, guer mediante 

julgamento faccioso, gue desiguale os iguais ou iguale os desiguais (art. 3, pardgrafo 19)”, 

 



  

Bo gue ocotte no presente caso, Uns SCguem A risca as exigências editalicias. 
Outros deixaram de atendé-las e, ainda assim, tentam justificar o due nio hê justificativa, 
COMO se as Exipéncias al expressas ni0 fossem relevantes e, dada a sua natureza, pudessem 
ser omitidas. 

A eventual classificagio da €MPYEsa gue aptesentou o menor Prego neste caso 
nao pode ocorrer, haja vista a prevalência do principio da finalidade do ato administrativo. 
Agui a homologagio implica em desvio de finalidade, ante a visfvel inobservência da 
legalidade e da cONveniëncia. 

Ante o exposto, considerando o daanto agui hoticjado, entendemos due esta 
Licitante prestou todos os esclarecimentos necessirios Para due esta comissio realize 
apuragao dos fatos. 

Desta forma, regueremos EXPressa manifestacëo sobre todos os pontos 
abordadus na presente tmpugnagio, em rEspeito ao Principio do contradit6rio € ampla 
defesa. 

DOS PEDIDOS 

Diante do dguanto foi EXPOSLO, TOga-se a V.Sa, gue determine & Douta 
Comissio teveja a decisio prolatada, estabelecendo o cotreto universo de licitantes gue de 
fato cumprem todas as Esigências editalicias, com RETOMADA do edital Pregio 
Presencial, prosseguindo-se com nova publicagio onde os termos sejam promulgados de 
forma clara e objetiva, obedecendoa grade classificat6ria. E se assim nio entender, gue seja 
submetido 4 andlise do departamento jurfdico do £. 'Tribonal. 

Assim, reguet-se o acolhimento dessas tazbes para desclassificar a Pfoposta 
tida como vencedota, analando o procedimento. 

Ë o guanto tnhamos a oferecer, como razêes de nosso Recurso 
Administrativo, contra decis3o dessa Douta Comissio, 

 



  

Respeitosamente, 

LOCAL SETE SERVICOS DE PAISAGISMO EIRELI 

SANTANA DE PARNAIBA, 27 de janeiro de 2021. 

    NE ALVES BASILIO 

CPF n 382.327.758.82 

PROCURADORA 

[12.260.812/0001-5] 
LOCAL SETE 

SERVIGOS DE PAISAGISMO EIRELI | 

LR6 DOMINGOS JORGE VELHO, 2 
SANTANA DE PARNAIBA-Sp || 

 


