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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

RECURSO:
AO

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA/PR

Pregão Eletrônico n°: 120/2019.
Processo n°: 181/2019.
Recorrente: CIAMED Distribuidora de Medicamentos Ltda.

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Severino
Augusto Pretto, nº. 560, bairro Santo Antão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.782.733/0001-49, por sua
representante que esta subscreve, vem, por meio deste apresentar RECURSO POR INABILITAÇÃO em face de
decisão do Sr. Pregoeiro do certame acima identificado, nos termos que seguem:

I – PRELIMINARMENTE

a) DA TEMPESTIVIDADE

Tendo em vista a decisão proferida pelo Setor de Licitações em 21 de janeiro de 2020, a manifestação da intenção
de recorrer registrada em 22/01/2020 e considerando o prazo de 03 (três) dias para a sua interposição, o presente
Recurso Administrativo é tempestivo.

b) DO CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO E EFEITO SUSPENSIVO

Precipuamente, esclarece a Recorrente que a interposição do presente Recurso Administrativo é o exercício do
direito e da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, jamais havendo por parte desta empresa o
interesse na tentativa de frustrar o procedimento licitatório, ao contrário, o objetivo sempre foi e sempre será de
que este ocorra dentro dos ditames legais, sob a égide dos sagrados e basilares princípios da legalidade e da
igualdade.

Atende a empresa Recorrente os pressupostos para admissão da inconformidade, uma vez que presentes os
requisitos aludidos por Marçal Justen Filho , quais sejam os subjetivos, estes consubstanciados no interesse
recursal e na legitimidade, bem como os requisitos objetivos, aportados na existência do ato administrativo de
cunho decisório, tempestividade, forma escrita, fundamentação e o pedido de nova decisão.

Não bastassem os efeitos negativos decorrentes da decisão em comento para fins de colimados pela licitação,
constatados tanto pela restrição ao número de empresas e principalmente pelo que se reputa de erro no
julgamento e formalismo demasiado.

Daí porque a presente insurgência ancorar-se no fato de que a recorrente cumpriu com todas as exigências
contidas no regulamento geral da licitação, como se verá adiante, pois indiscutivelmente , foram atendidos todos
os requisitos demandados pelo Edital ,ao interesse da Administração e em especial ao interesse público, finalidade
do preceito legal, não persistindo motivo para não mantê-la na licitação.

Espera que se receba esta peça como efetiva contribuição à legalidade do procedimento.

II – DO MÉRITO

A Recorrente é empresa que realiza comércio atacadista de medicamentos, drogas de uso humano e correlatos e
ao participar do processo licitatório telado, restou INABILITADA, por não juntar toda a documentação necessária
referente ao CNPJ e ao DI/DIRE sob a justificativa que supostamente estava em desacordo conforme exigia-se no
edital.

Desde o momento desta decisão, a Recorrente, considerando-a inapropriada e injusta, manifestou interesse em
apresentar RECURSO.

Importa referir que, ao analisar o edital, na fase preparatória a licitação, a Recorrente identificou no item 10.11.1
que efetuando-se o cadastro no SICAF, os documentos indicados nos subitens 10.12.3 seriam SUBSTITUÍDOS, in
verbis:

10.11.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3,
de 26 abril de 2018, substituirá apenas os documentos indicados nos subitens 10.12.3 - Regularidade fiscal e
trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios apresentação.

Quanto ao item 10.12.3, assim preceitua:

10.12.3 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em: 
10.12.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
10.12.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao domicílio ou sede da
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
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10.12.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda; 
10.12.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa aos
tributos relacionados com o objeto licitado; 
10.12.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com o objeto
licitado; 
10.12.3.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS); 
10.12.3.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011; 
10.12.3.8 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s)
empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do
certame, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
10.12.3.8.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

Diante dessa prerrogativa conferida expressamente pelo edital, a Recorrente efetuou a juntada de documentação
referente ao SICAF entendendo ser suficiente, de modo que não pode ser inabilitada por tais razões.

Outrossim, quanto à apresentação do DI/DIRE, apesar do edital exigir tal declaração/documento, não contempla
modelo específico e/ou indicação de fonte/portal que poderia ser extraído para estar de acordo com as exigências
do vosso órgão.

As declarações apresentadas pela Recorrente foram as seguintes:

Desse modo, os documentos apresentados pela Recorrente, suprem tal declaração, haja vista que está cumprida a
exigência.

Ora, Ilustre Julgador, veja-se que inexistindo no edital modelo de declaração ou indicação de fonte/portal que ela
poderia ser extraída, a Recorrente não pode ser inabilitada tendo em vista a subjetividade de tal critério. Ou seja,
não tendo indicação expressa, clara e objetiva de determinado documento não há motivos para exigi-lo de uma
forma ou de outra, devendo ser recebido e aceito.

Com efeito, os documentos supracitados atendem perfeitamente o objetivo a que se propõe, qual seja, garantir à
Administração que a Recorrente atende do certame, mostrando-se desarrazoada e dotada de excesso de
formalismo e inabilitação para que participe do restante das etapas do procedimento licitatório.

Ademais, a inabilitação do participante devido a um mero vício formal, escusável e sanável confronta-se com o
próprio interesse público, fundado na ampla participação de todos os interessados – que, evidentemente,
preencham os requisitos básicos exigidos – para oportunizar à Administração a escolha da proposta mais
vantajosa, além de ferir o direito de participação do licitante que preencheu a exigências básicas exigidas no
certame.

Desse modo, tem-se que a inabilitação da empresa pela suposta ausência de documentação que, por prerrogativa
expressa no próprio edital, poderia ser substituída por outra (a qual foi juntada pela Recorrente), tendo sido
apresentado o documento requerido, é desarrazoada, por se mostrar uma exigência desnecessária implicando
unicamente em ônus à Recorrente.

Destaque-se que, apesar do dever de obediência ao princípio da legalidade, não se pode admitir o formalismo em
excesso, que acaba por prejudicar a administração pública. Nas palavras do professor Marçal Justen Filho :

Não é incomum constar do edital que o descumprimento a qualquer exigência formal acarretará a nulidade da
proposta. A aplicação dessa regra tem de ser temperada pelo princípio da razoabilidade. É necessário ponderar os
interesses existentes e evitar resultados que, a pretexto de tutelar o interesse público de cumprir o edital,
produzam a eliminação de propostas vantajosas para os cofres públicos. Certamente, não haveria conflito se o ato
convocatório reservasse a sanção de nulidade apenas para as desconformidades efetivamente relevantes. Mas nem
sempre é assim. Quando o defeito é irrelevante, tem de interpretar-se a regra do edital com atenuação.

Ademais, o princípio a vinculação ao edital não pode ser interpretado de forma tão rigorosa a ponto de sobrepor-se
ao objetivo da licitação e ao interesse público. A ora recorrente cumpriu com as exigências do item 8.3, no qual
está incluso o item 8.3.5, assim, em tese, eventual irregularidade formal constatada não se mostra prejudicial aos
outros participantes do certame e, ainda, não constituíram ofensa ao princípio da isonomia e economicidade
buscada pelo processo licitatório. 
Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO, LICITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. FORMALISMO. EXCESSO. - Deve ser desconsiderado o
excesso de formalismo que venha a prejudicar o interesse público. – Não é razoável a desclassificação da proposta
mais vantajosa para a Administração Pública na hipótese de meros equívocos formais. A ausência de juntada da
cópia da Convenção Coletiva do Trabalho e a "suposta" _falta de especificação da reserva técnica incidente sobre os
insumos nenhum prejuízo trouxe ao Certame e à Administração. (TRF4, MAS 2000.04,01,111700-0, Terceira
Turma, Relator Eduardo Tonetto Picarelli, DJ 03/ 04/2002).

Assim, após tão esclarecedores argumentos sobre o assunto, resta-se, apenas, em reforço ao já explicitado,
ressaltar que a forma prescrita no edital não pode ser encarada com excesso de formalismo pela Administração a
ponto de excluir do certame concorrente que possa oferecer condições mais vantajosas na execução do objeto
licitado, haja vista que demostrou-se preencher os requisitos exigidos, sendo contrário aos princípios do ato
administrativo o excesso formal desarrazoado.
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Portanto, não sendo outro o motivo que alicerçou a decisão de inabilitar a recorrente, sendo que tal equívoco
restou esclarecido, postula-se por direito e justiça a reforma daquele entendimento para habilitá-la, e por
conseguinte, prosseguir no certame em comento.

De outro norte, num esforço extra para se esclarecer qualquer dúvida que possa surgir diante desse quadro fático,
convém trazer à baila alguns elementos jurídicos que fundamentam a hipótese aqui tratada.

III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Assim, cumpre examinar, então, à luz dos princípios que regem a atividade administrativa, dos quais se destacam a
legalidade, a finalidade e a competitividade, do ato que inabilitou a Recorrente.

Efetivamente, desclassificar a empresa por apresentação da documentação em envelope solicitado
equivocadamente no edital trata-se de exigência excessiva pois a licitação é um procedimento que visa à
preservação do interesse público na escolha da melhor proposta para a Administração. 

Conforme preleciona Di Pietro :

em matéria de licitação, como o objetivo é o de atrair o maior número de interessados, deve-se adotar
interpretação que favoreça a consecução desse objetivo, tirando-se qualquer margem de discricionariedade da
Administração Pública no que diz respeito à possibilidade de rejeitar possíveis licitantes.

Acima, portanto, do interesse privado dos participantes em vencer o certame, sobrepaira o interesse público a ser
perseguido pela Administração Pública. Daí que há de ser assegurado tanto quanto possível a maior
competitividade do certame. Neste quadro, a exclusão de licitante é medida que contraria o interesse público,
sendo aplicável, in casu, o disposto no artigo 43, § 3º da Lei de Licitações.

Entendimento em sentido diverso, a par de beneficiar apenas o interesse privado dos demais participantes, traz
prejuízos aos cofres públicos. Ora, certamente, não é essa a finalidade da licitação.

Desde que não cause prejuízo à administração pública, uma empresa não pode ser excluída do processo de
licitação por conta de questões irrelevantes, como omissões ou irregularidades formais na documentação ou nas
propostas. 

O mestre Marçal Justem Filho (op. Cit, O. 75), ao abordar juridicamente esse tema, sob a ótica da razoabilidade,
com a sapiência que lhe é peculiar, assim refere:
“A apresentação de documentos, o preenchimento de formulários, a elaboração das propostas não se constituem
em condutas ritualísticas. Não se trata de verificar a habilidade dos envolvidos em conduzir-se do modo mais
conforme ao texto da lei. Todas as exigências são o meio de verificar se o licitante cumpre os requisitos de
idoneidade e se sua proposta é satisfatória e vantajosa.

Portanto, deve-se aceitar a conduta do sujeito que evidencie o preenchimento das exigências legais, ainda quando
não seja adotada a estrita regulação imposta originariamente na lei ou no Edital. Na medida do possível, deve
promover, mesmo de ofício, o suprimento de defeitos de menor monta. Não se deve conceber que toda e qualquer
divergência entre o texto da Lei ou do Edital conduz à invalidade, à inabilitação ou à desclassificação.

O problema prático reside em estabelecer limites. Todo e qualquer defeito é suprivel? A resposta é negativa. Deve-
se verificar se a Lei ou o Edital estabeleceram determinada exigência, prevendo uma única e inquestionável
alternativa para atendimento ao requisito, sem qualquer margem de dúvida. Quando tal se passar, o defeito é
impossível de ser sanado. Nem sempre é assim, pois é usual o texto legal ou editalício deixar margem a dúvidas ou
admitir diversas interpretações. Deve-se ter em conta que o formalismo não autoriza que a Administração repute
que a interpretação por ela própria adotada é a única cabível: isso nada tem a ver com formalismo da lei nº 8.666
e retrata, tão somente, uma tradição na prática administrativa. Havendo vários sentidos possíveis para a regra,
deverão prestigiar-se todos aqueles que conduzam à satisfação do interesse público.” (grifo nosso).

Deste modo, prestigiar o conteúdo em vez da forma, no caso vertente, é medida que contempla o interesse público
na medida de aumentar a competitividade e poder contratar com a proposta mais vantajosa, expediente propulsor
da economicidade, mantendo indisponível a satisfação do interesse público, uma vez que a documentação
apresentada garante indiscutivelmente a proposta apresentada pela recorrente.

Com base na doutrina de Hely Lopes Meirelles, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou sentença em
caso similar ao que está sendo enfrentado aqui, determinando que uma empresa fosse reconduzida ao processo
licitatório, porque a inclusão de documentos no envelope entendido como “o não certo”, não poderia ser o motivo
de sua desclassificação.
Nos dois graus de jurisdição, os julgadores entenderam que a decisão administrativa do órgão licitante se apegou
de forma extrema ao formalismo, mostrando falta de boa vontade com a parte autora.

O relator da Apelação em Reexame Necessário na 22ª Câmara Cível do TJ-RS, desembargador Carlos Eduardo
Zietlow Duro, afirmou que a inabilitação não se mostrou razoável, notadamente por se tratar de licitação em que o
foco é o menor preço. Afinal, como a administração pública busca vantagem econômica, o fator preço é decisivo —
por menor que seja. E é isso que prepondera sobre o formalismo.

"Outrossim, havendo a inabilitação de todos os licitantes, igualmente poderia ser adotada a providência prevista no
artigo 48, parágrafo 3º, da Lei de Licitações [Lei 8.666/1993], com a concessão de prazo para que os licitantes
anexassem documentação necessária, o que também não foi observado no caso’’, encerrou o relator. O acórdão foi
lavrado na sessão de julgamento ocorrida no dia 3 de novembro.

Pede-se vênia para transcrever a ementa do citado acórdão:
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REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. MOTIVO RELACIONADO À HABILITAÇÃO. DESCABIMENTO.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA OU CONCESSÃO DE PRAZO PARA A JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO. O tipo licitação
menor preço deve proporcionar a obtenção da proposta com melhor vantagem econômica à Administração, fator
que prepondera sobre formalidades excessivas, passíveis de serem supridas, como ocorre na hipótese vertida nos
autos. Ultrapassada a fase de habilitação, é descabida a desclassificação em razão de motivo relacionado à
habilitação, forte no § 5º do art. 43 da Lei nº 8.666/93. Havendo a falta de documentação não essencial, deve a
administração viabilizar sua anexação sem grande apego ao formalismo, através da conversão em diligência, na
forma do art. 43, § 3º, Lei nº 8.666/93, ou na concessão de prazo para a juntada, nos termos do 48, § 3º, do
mesmo diploma legal, mormente na hipótese em apreço, em que todos os licitantes foram inabilitados.
Precedentes do TJRGS e STJ. Sentença confirmada em reexame necessário. Nº 70062262514 (N° CNJ: 0418814-
97.2014.8.21.7000) 2014/CÍVEL 1 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Deste modo, tendo o processo licitatório como finalidade buscar a proposta mais vantajosa ao interesse público, no
caso as exigências editalícias previstas aparentemente refogem dos princípios que norteiam o certame, em especial
o da isonomia e da legalidade, o que termina por restringir a participação de concorrentes, pelo que deve suspensa
a Licitação até readequar o edital aos princípios que regem tal instituto.

Assim, necessário o acolhimento das presentes razões.

IV – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer:

a) Seja recebido o presente RECURSO interposto em face da decisão do Órgão Recorrido, que entendeu pela
INABILITAÇÃO da Recorrente;

b) Após avaliado seu conteúdo fático e jurídico, seja dado provimento ao Recurso para reverter a decisão que
entendeu pela INABILITAÇÃO da Recorrente, permitindo sua participação no processo licitatório.

Pelo DEFERIMENTO, Encantado/RS, 27 de janeiro de 2020.

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Renata Casagrande Galiotto

 Fechar


