DECISÃO DO PREGOEIRO – RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022

PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 0110050.00000005/2022-87
OBJETO: Prestação de serviços revisão ortográfica e gramatical, editoração e diagramação),
de 4 (quatro) edições da Revista CFMV, com periodicidade trimestral, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.



RECORRENTE 1: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
CNPJ: 27.441.006/0001-50



RECORRENTE 2: CREATIVITA COMUNICAZIONE & MARKETING LTDA.
CNPJ: 32.303.693/0001-88



RECORRENTE 3: TIKINET EDICAO LTDA.
CNPJ: 15.267.097/0001-70

RECORRIDA


1.

ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO
CNPJ nº 20.440.179/0001-05)

BREVE SÍNTESE E PRELIMINARES

1.1.
Trata-se de análise dos Recursos Administrativos interpostos tempestivamente
pelas licitantes recorrentes, quais sejam: RECORRENTE 1: 2KS AGENCIA DIGITAL
PUBLICIDADE LTDA (CNPJ: 27.441.006/0001-50); RECORRENTE 2: CREATIVITA
COMUNICAZIONE & MARKETING LTDA (CNPJ: 32.303.693/0001-88); e RECORRENTE 3:
TIKINET EDICAO LTDA (CNPJ: 15.267.097/0001-70), em face da habilitação da empresa
ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO (CNPJ nº 20.440.179/0001-05), por suposta
violação as exigências editalícias.
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RECORRENTES:

1.2.
As RECORRENTES apresentaram durante o certame licitatório suas manifestações
de intenção de recorrer, conforme transcrita a seguir:
RECORRENTE 1: 2KS
27.441.006/0001-50

AGENCIA

DIGITAL

PUBLICIDADE

LTDA

-

CNPJ:

INTENÇÃO DE RECURSO:
Prezados, informamos que análise técnica feita em relação a nossa empresa,
apresentou alguns equívocos, fatos estes que iremos narrar no recurso da licitação.
Inclusive em relação a comprovação de experiência profissional que foi citado,
mesmo isso não configurando como motivo para inabilitação com base no próprio
edital e termo de referência.
RECORRENTE 2: CREATIVITA COMUNICAZIONE & MARKETING LTDA - CNPJ:
32.303.693/0001-88
INTENÇÃO DE RECURSO:
Senhor pregoeiro, venho lembrá-lo que conforme a lei de pregão eletrônico, o
prazo recursal é de três dias conforme o art. 04 - XVIII - declarado o vencedor,
qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das
razões do recurso, a empresa vai apresentar recurso.

INTENÇÃO DE RECURSO:
O motivo da intenção de recurso é referente a não cumprimento das necessidades
do atestado de capacidade técnica, onde o mesmo não identifica os serviços de
Normalização e projeto gráfico, nem a quantidade de páginas. Além do balanço não
estar de acordo com os padrões exigidos pelo estado.

1.3.
Cumpre registrar que para a aceitabilidade do recurso, o caput do art. 44 do
Decreto nº 10.024/20191 exige a manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer
tão logo seja declarado o vencedor do certame
1.4.
A mesma regra também estava descrita no Edital do pregão, conforme Item 10.1 e
subsequentes:
10.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de
regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte,
se for o caso, concederá o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que
qualquer licitante manifeste, de forma fundamentada, a intenção de recorrer, e
com indicação da(s) decisão(ões) que pretende recorrer e por quais motivos, a ser
feito em campo próprio do sistema.

1

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma
imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
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RECORRENTE 3: TIKINET EDICAO LTDA - CNPJ: 15.267.097/0001-70

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de fundamentação, para decidir se admite ou não o recurso
fundamentadamente.
10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito do recurso, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso

1.5.
Então, como disposto no item 10.2.1, verificou-se apenas os pressupostos
recursais, quais sejam: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação,
conforme lição do seguinte precedente do TCU, vejamos:
ACÓRDÃO TCU nº 2549/2020 - PLENÁRIO
Item 15. É pacífico o entendimento deste Tribunal de que, no pregão, eletrônico ou
presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão
somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito
da questão. Nesse sentido são os Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara,
Relator Ministro Aroldo Cedraz, 4124/2019-Primeira Câmara, Relator Ministro
Bruno Dantas e 602/2018-Plenário, Relator Ministro Vital do Rêgo, dentre diversos
outros. (Grifo nosso) (Relator: Vital do Rêgo. Data da sessão: 23/09/2020)

2.

DAS RAZÕES DO RECURSO DAS RECORRENTES

2.1.
Preliminarmente, é importante informar que para melhor organização e
entendimento, as razões do recursos e contrarrazões serão apresentadas separadamente.
Dessa forma, serão proferidas análises distintas acerca de cada recurso e sua respectiva
contrarrazão.
2.2.
Em respeito ao princípio da transparência, as íntegras dos documentos
encontram-se disponíveis para consulta no Portal de Compras do Governo Federal2, bem
como no Portal de Transparência do CFMV3, de todo modo as mesmas serão reproduzidas
abaixo:

2

https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.cfmv.gov.br/edital-do-pregao-eletronico-n-05-2022-contratacao-de-prestacao-de-servico-de-editoracao-darevista-do-cfmv/licitacao/licitacao-2022/2022/05/25/
3
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1.6.
Logo, aceitou-se a intenção de recurso das RECORRENTES e, consequentemente,
foi aberto o prazo para inclusão das razões e as contrarrazões no sistema, na forma do
Decreto nº 10.024/2019 c/c item 10.2.3 do Edital.

RAZÕES DA RECORRENTE 1: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA4
RECURSO:
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO
Conselho Federal de Medicina Veterinária Pregão Eletrônico CFMV nº 05/2022
2KS AGÊNCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA – pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º27.441.006/000150,
estabelecida na Av. Manoel Monteiro, 04 - Quadra 06 Lote 04 - Jardim Salvador, Trindade - GO, 75385-000.
Neste ato representada por seu sócio Samuel Morais Santos “ut” instrumento, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO,
tendo em vista manifestação, tempestiva, emitida pela empresa ora recorrente, pelos motivos fáticos e de direito que
passa a discorrer.
DOS FATOS E DAS RAZÕES RECURSAIS
A ora requerente, participou do certame licitatório em questão, ocorrido no dia Data de Abertura: 06/06/2022 às 10:00,
cujo objetivo é a prestação de serviços gráficos (revisão ortográfica e gramatical, editoração e diagramação), de 4 (quatro)
edições da Revista CFMV, com periodicidade trimestral, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
No transcorrer do pregão a empresa ora recorrente manifestou, tempestivamente, intenção de recorrer, devido a
inabilitação de nossa empresa relatado em nota técnica divulgada no site do CFMV ao qual diz que não cumprimos os itens
do edital, que fala da qualificação técnica especificamente em "atestados de capacidade ténica e experiência profissional
com software InDesin".

Prezados da CPL, a equipe ténica diz que não apresentamos atestados de capacidade técnica compativeis com objeto da
licitação, houve um equivoco muito grande, foram enviados pelo comprasnet e Sicaf atestados exclusivamente de
diagramação e revisão sendo estes principalmente de orgão renomados da Justiça como TRE-MT e TRE-AL além de vários
outros que comprovam conhecimento e expertise profissional para elaboração do serviço de editoração e diagramação. A
nota técnica ainda diz que o CFMV ligou para o cliente CRO-DF, o cliente representado pela Tatiane confirmou que fizemos
uma revista para eles de 2021, que se encontra disponível no site, mas a responsável técnica desclassicou por não ter a
informação se a revista foi feita em InDesin.
Prezados o próprio cliente não soube informar por ligação, por esse motivo não deveria ser desconsiderado o projeto feito
e principalmente porque o proprio edital não coloca essa clausula como obrigatória no inicio da fase de abertura
Segundo argumento, é que o currículo do profissional não consta a experiência em designer gráfico, prezados, todas as
diagramações feitas na empresa foram pelo currículo enviado do PROFISSIONAL JOÃO VICTOR, inclusive do MUSEU
IMPERIAL DE PETROPOLIS COM MAIS DE 300 PÁGINAS.
O edital diz:
9.17.
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – OPERACIONAL:
9.17.1. A qualificação técnica será verificada em conformidade com disposto no item 10 do Termo de Referência, anexo
deste.
9.17.1.1. Os atestados deverão referir-se aos serviços relacionados a sua atividade econômica principal ou secundária
especificada no contrato social vigente, no caso dos atestados Técnico-Operacional.
9.18.
DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – PROFISSIONAL (DECLARAÇÃO)
4

https://www.cfmv.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Razoes-Recurso-2KS-AGENCIA.pdf
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Sobre Diagramação Eletrônica e Projeto Gráfico.

9.18.1. As licitantes deverão apresentar declaração, datada e assinada por seu representante legal, de que, no momento
da assinatura do contrato, disporá de profissionais habilitados para execução do contrato, em observância às condições
previstas nos subitens 5.3.1, 5.3.2 e 5.4 do Termo de Referência, anexo deste.
9.18.1.1. As licitantes poderão utilizar o modelo de declaração de capacidade técnico profissional, constante no anexo
deste.
No edital não há menção que a empresa deve ser desclassificada caso não comprove criação de material na ferramenta
InDesin. A pesar disso houve um descuido da equipe ténica pois no curriculo anexado do profissional constava escrito
experiência em InDesign.
O artigo 3º da Lei 8.666/93 dispõe que:
Art. 3 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, 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. (Redação dada pela Medida Provisória nº 495, de 2010). (grifo nosso)
O princípio da igualdade significa, segundo José dos Santos Carvalho Filho, "que todos os interessados em contratar com a
Administração devem competir em igualdade de condições, sem que a nenhum se ofereça vantagem não extensiva a
outro." DIREITO CONSTITUCIONAL, Atlas, 6ª ed., São Paulo, 1999, p.194.
No que tange a vinculação ao edital esse princípio impõe que o edital é a lei interna da Licitação e, como tal, vincula aos
seus termos, tanto aos licitantes, quanto a Administração que o expediu.
Na percepção de Diógenes Gasparini: "Submete tanto a Administração Pública licitante como os interessados na licitação,
os proponentes, à rigorosa observância dos termos e condições do edital".

"A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a
forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse
do estabelecido, ou admitisse a documentação e propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da
licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu. ,(in "Direito
Administrativo Brasileiro", 26ª edição atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel
Burle Filho, Malheiros Editores, São Paulo, 2001, p. 259)”.
Nesse sentido, a Equipe téncnica falhou ao inabilitar nossa empresa, pois no comprasnet e SICAF, constam atestados de
cpacidade ténica exatamente condizente com o objeto da licitação. E mesmo que não fosse orbigatório nessa fase
apresentou amostras de projetos realizados e currilo do profisssional com experiênci an ferramenta InDesign solicitada
pelo conselho.
Ainda destaco que o Pregoeiro, poderia fazer qualquer diligência, Sendo assim, cabe ao pregoeiro fazer todas as diligências
possíveis (requerer amostras, diligência no estabelecimento do fornecedor, etc..), antes da adjudicação, visando eficiência
e eficácia do pregão, uma vez que diversos Órgãos Públicos tem sido induzidos a erro.
Dos fatos apresentados, verifica-se a legitimidade para recorrer eis que devidamente habilitada a participar do Pregão
Eletrônico, estando condicionado o Pregoeiro a aceitar as razões recursais.
Nesse sentido a Lei das Licitações e Contratos da Administração Pública.
Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
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Ainda nesse sentido Hely Lopes Meirelles:

a)
habilitação ou inabilitação do licitante;
b)
julgamento das propostas;
c)
anulação ou revogação da licitação;
d)
indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
e)
rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
f)
aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa;
II
- representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação
ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III
- pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o
caso, na hipótese do § 4o do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias
úteis da intimação do ato.
§ 1o A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, excluídos os relativos a advertência
e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação
na imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em
que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.;
§ 2o O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva
aos demais recursos.
§ 3o Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.
§ 5o Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do
processo estejam com vista franqueada ao interessado.

O Recurso Administrativo, como corolário do duplo grau de jurisdição administrativo e do direito de petição, e de estrita
observância aos princípios Constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, é a forma a ser
utilizada pelo administrado no intuito de obter reforma de ato administrativo, devendo ser dirigido à autoridade
competente.
“Constituição Federal de 1988:
.....
Artigo 5.º, LV – aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
Artigo 5.º, XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos
Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”.
Assim, leciona Benedicto de Tolosa Filho, em sua obra “Pregão - Uma Nova Modalidade de Licitação”, pg.78, in verbis:
“Quando houver irregularidade no procedimento da licitação, pela ocorrência de vício insanável, a autoridade que
determinou a abertura deverá promover sua anulação, de ofício ou por provocação de terceiros,
fundamentando sua decisão, observando o direito de ampla defesa previsto no art.49 da Lei Federal, nº 8666/93, o que
resulta, evidentemente, na anulação do contrato.”
Ainda cabe ressaltar o descrito na lei 8.666/93, que em seu art. 3º, Caput, preceituou expressamente que:
“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a administração 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 do
instrumento convocatório,. ”.
Neste caso, deve o Pregoeiro desclassificar as propostas da empresa referida, , ante os indícios de prática de preço
irrissórios e não compatíveis ao mercado, além de que não foi apresentado documento complementar solicitado pelo
pregoeiro e a comissão que criou o termo de referência para atestar os valores praticados.
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DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS PARA RECORRER

Portanto, as questões levantadas acima, devem ser consideradas, também, como questões de mérito desclassificando as
propostas da empresa MAIS COMUNICACAO INTEGRADA E MARKETING LTDA quanto aos itens 3,7 e 9 do edital do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01//2021 PROCESSO Nº 0009783-14.2020.6.02.8000
DO PEDIDO
Diante das considerações e disposições acima, respeitosamente requer-se a HABILITAÇÃO da empresa 2KS AGÊNCIA
DIGITAL CNPJ 27.441.006/0001-50 no Pregão Eletrônico de Pregão Eletrônico CFMV nº 05/2022, pois estão eivadas de
vício ferindo de forma brutal os princípios administrativos, não atendendo as especificações editalícias.
Requer ainda, diligência no sentido de exigir amostra dos serviços elencado nos itens desta licitação com base no Anexo
Termo de Referência de acordo com o artigo 43 § 3o da Lei 8666/93.
Requer ainda, que este recurso seja acolhido na sua íntegra. Tudo isso como forma de se efetivar a mais ampla JUSTIÇA!
Nesses Termos.
Pede Deferimento.
Goiânia, 20 de Junho de 2022.

RAZÕES DA RECORRENTE 2: CREATIVITA COMUNICAZIONE & MARKETING LTDA5

ΑΟ CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV
Sediado em Brasília-DF, no SIA TRECHO 6, Lotes 130 e 140, CEP: 71205-060.
Tel.: (61) 2106-0400.
Pregoeiro (s) o sr (s): Michel de Lima, Francisco Cavalcanti de Almeida e Vitor Hugo da Silva Ramos, bem como Presidente
do CFMV: Francisco Cavalcanti de Almeida
INTENSÃO DE RECURSO: No pregão eletrônico com objeto: Prestação de serviços gráficos (revisão ortográfica e gramatical,
editoração e diagramação), de 4 (quatro) edições da Revista CFMV, com periodicidade trimestral, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, com valor total estimado de R$ 44.539,91.
Com fulcro, (art. 4-XVIII, Lei-10.520/02), declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões
do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
Ref. Ao PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº 05/2022 (Processo Eletrônico CFMV nº 0110050.00000005/2022-87) Cód.
UASG 389.185, Serviço de Editoração 10138 e Projeto gráfico 25330
A licitante CREATIVITÀ COMUNICAZIONE & MARKETING LTDA, inscrita no CNPJ nº. 32.303.693/0001-88, com sede na
Alameda Rio Negro, n° 1030 – Conjunto 206 – Condomínio Stadium – Alphaville, Barueri/SP, CEP 06454-000, por meio de
sua representante legal, já devidamente qualificado no presente processo licitatório, vem interpor:
I

5

- RECURSO ADMINISTRATIVO

https://www.cfmv.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Razoes-Recurso-CREATIVITA.pdf

Decisão Pregoeiro – Recurso Administrativo - Pregão Eletrônico nº 05/2022
Página 7

RECURSO:

Em face da classificação habilitação/inabilitação desclassificação da empresa ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO,
com CNPJ nº. 20.440.179/0001-05, com sede na Rua Araguari, nº 780 – Catarina – Sete Lagoas/MG – Cep 35.700-238, o
que faz pelas razões que passa a expor.
II

- DA TEMPESTIVIDADE

Com fulcro, (art. 4-XVIII, Lei-10.520/02), bem como na Lei 8.666/93 e LEI 14.133/21 e demais dispositivos legais que se
fizer necessário.
Considerando que, a aplicação da Lei 8.666/93 ao presente certame, conforme expressamente indicado no edital, bem
como o disposto no Art. 191 da Nova Lei de Licitações, os prazos e procedimentos previstos pela Lei 8.666/93 devem ser
aplicados ao presente certame, especialmente no que se refere aos prazos processuais.
Pregão Dessa forma, tendo em vista que nos termos do inciso (art. 4-XVIII, Lei-10.520/02), cabe recurso administrativo no
prazo de 3 (três) dias ÚTEIS da decisão que ocorreu em data do dia 15/06/2022 às 10h10.
Considerando que, no dia 16/06 foi feriado nacional de Corpus Christi, 17/06 ponto facultativo tanto no CFMV, bem como
no Judiciário, os prazos passaram a contagem a partir do dia 20/06 (1º-dia), 21/06 (2º-dia), 23/06 (3º-dia).
Conforme consignado na Ata da sessão do pregão realizada em data 15/06/2022 às 10h10, a empresa recorrente
manifestou intenção de recurso em face da ilegalidade na decisão que habilitou a empresa vencedora, o que deve ser
revisto pelos seguintes motivos.
Demonstrada, portanto, a tempestividade do presente recurso. III - DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS
A Lei 14.133/21, previu dentre seus objetivos o de vedar a contratação de preços inexequíveis, in verbis: (...)

A letra da lei tem por finalidade evitar a contratação pela administração pública de empresas que não tenham condições
de honrar o preço proposto, nas condições estabelecidas em normas editalícias.
Dessa forma, a Nova Lei de Licitações, previu a obrigatoriedade de se desclassificar preços inexequíveis: (...)
art. 59-III, Lei-14.133/21, serão desclassificadas as propostas que: apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem
acima do orçamento estimado para a contratação.
Assim, considerando que o valor orçado pelo órgão da administração pública CFMV, foi de valor estimado foi de R$
44.539,91, e a proposta da citada empresa ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO, na presente data como vencedora
foi o valor de R$ 13.000,00, ou seja, 70,81% do valor total orçado desta forma se demostra evidentemente a
inexequibilidade, culminando, portanto, com a imediata desclassificação.
A)
Considerando que, a ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO, conforme seus dados constantes no CNPJ, se
trata de uma AGÊNCIA DE PUBLICIDADE essa empresa está sob a regulação do mercado publicitário como descrito na Lei
4.680/65, desta forma os serviços orçados pelo órgão da administração pública CFMV, se fossem aplicados os valores
constantes da Tabela Referência de Preços do SINAPRO-MG, a qual todas as agencias sediadas no território de Minas
Gerais, deveriam aplicar sobre seus trabalhos realizados, desta forma a Tabela Referência de Preços do SINAPRO-MG, na
alínea (13k) Livro/Revista – Projeto Gráfico é de R$ 103.840,00 ainda na alínea (13l) Livro/Revista – Diagramação (por
página) R$1.623,00 x 64 páginas = R$ 112.702,00 x 4 revistas = R$ 450.808,00; e ainda com os valores dispostos na alínea
(16.2c) –Revisão de texto R$ 514,00 x 64 páginas = R$ 32.896,00 x 4 revistas = R$ 131.584,00. Desta forma TOTALIZANDO
R$ 686.232,00
B)
Considerando que, os serviços orçados pelo órgão da administração pública CFMV, se fossem aplicados os
valores constantes da Tabela Referência de Preços do ADEGRAF, a qual todas as empresas de Designers, bem como os

Decisão Pregoeiro – Recurso Administrativo - Pregão Eletrônico nº 05/2022
Página 8

art. 11-III, Lei-14.133/21, evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e
superfaturamento na execução dos contratos.

profissionais deveriam aplicar o seguinte: CRIAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO (Layout e montagem de
arquivo template em Adobe Indesign ou similar) na alínea (12.25) REVISTA COM ELEMENTOS GRÁFICOS (PROJETO
GRÁFICO) R$ 6.350,00; ainda na alínea (12.26) REVISTA COM ELEMENTOS GRÁFICOS (DIAGRAMAÇÃO POR PÁGINA) R$
190,00 x 64 páginas = R$ 12.160,00 x 4 revistas = R$ 48.640,00; (14.8) EMENDAS DE TEXTO – A PARTIR DA TERCEIRA
REVISÃO ACRÉCIMO DE PELO MENOS 30% DO VALOR TOTAL DA EDITORAÇÃO. Desta forma TOTALIZANDO R$ 54.990,00,
ou seja, valores esses compatíveis com os valores orçados pelo órgão da administração pública CFMV.
C)
Considerando que, as normas editalícias do órgão da administração pública CFMV, nesta LICITAÇÃO, na alínea
determina que:
5.3. A licitante deverá apresentar, no ato da contratação, junto às certidões de habilitação (item 7 do presente Termo de
Referência), declaração de que dispõe ou disporá de profissionais habilitados para o exercício das funções a serem
desempenhadas para a prestação do serviço, em observância às condições previstas nos subitens 5.3.1,
5.3.2 e 5.4. A Equipe Técnica deverá ser composta minimamente por uma pessoa responsável pelo atendimento, um
ilustrador, um diagramador e um revisor.

D)
Considerando que, a fala do Pregoeiro durante em (08/06/2022 11:05:36), "4. Outro fator apurado foi que no
currículo do possível diagramador, enviado com os atestados, não consta experiência com o programa Adobe InDesign (o
qual utilizamos atualmente para produção da publicação e no qual enviaremos o arquivo “matriz”) ou similar,...continua".
Parece ser imperativo para o órgão da administração pública CFMV, tanto o domínio bem como a disposição da citada
ferramenta pelo prestador de serviços, nesta esteira deve ser levado em consideração que a manutenção do CREATIVE
CLOUD – ADOBE Indesign, é paga mensalmente e ficaria assim: A ferramenta para o (1) profissional ILUSTRADOR é de R$
350,00 x 1 (mês/edição) = 350,00; para o (1) profissional DIAGRAMADOR é de R$ 350,00 x 4 (mês/edição) = 1.400,00.
Desta forma TOTALIZANDO R$ 1.750,00 com a ferramenta.
E)
Considerando que, a ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO, conforme seus dados constantes no CNPJ, se
trata de uma empresa com enquadramento no EPP, esta teria com Alíquota de Impostos em torno de 20%, na emissão de
Documento Fiscal. Com a base no valor ofertado por essa licitante essa teria que recolher de R$ 5.200,00; acrescido dos
valores a serem custeados com a manutenção de Software “ADOBE”, que é de R$ 1.750,00 com a ferramenta. Desta forma
TOTALIZANDO R$ 6.950,00 sem levar em conta outros custos operacionais existentes a qualquer pessoal física e ou jurídica
com custos com Água, Luz, Internet, Telefone, Contador [...]
Pelas razões aqui demostradas a evidentemente a inexequibilidade, culminando, portanto, com a imediata
desclassificação da ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO do presente Certame.
Barueri-SP, 22 de junho de 2.022. Termos em que,
Requer deferimento.
CREATIVITÀ COMUNICAZIONE & MARKETING LTDA
Rep. Legal Cristiamara Matana
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Ou seja, a manutenção durante o contrato de quatro profissionais sendo (1) profissional ATENDIMENTO; (1) profissional
ILUSTRADOR; (1) profissional DIAGRAMANDOR; e (1) profissional REVISOR. Nesta esteira se devendo ser considerado a
Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 FENAP-MG, na Clausula Terceira o piso salário técnico para Minas Gerais será
de R$ 1209,26 x 4 pessoas = 4.837,04 x 4 (meses/edições) = R$ 19.348,16.

RAZÕES DA RECORRENTE 3: TIKINET EDICAO LTDA6
RECURSO:
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO MICHEL DE LIMA, DESIGNADO PELO INSTRUMENTO LEGAL PORTARIA CFMV Nº
01/2021 DE 11/01/2022, DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022 (PROCESSO N° 110050.05/2022-87)
TIKINET EDIÇÃO LTDA – EPP, licitante no certame em referência, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria,
com fulcro no Item 10.2.3. do Instrumento Convocatório, interpor RECURSO, em face da decisão que declarou a empresa
ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO como vencedora dos Itens 1 e 2, ambos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00005/2022, pelas razões de fato e motivos de direito a seguir expostos.
I.
TEMPESTIVIDADE
O presente recurso é tempestivo, com base no item 10.2.3. do Instrumento Convocatório, além do fato de ter constado na
Ata de Realização do Pregão Eletrônico: “Data limite para registro de recurso: 22/06/2022”. Assim, é indiscutível a
tempestividade deste recurso.
II.
DOS FATOS E DO DIREITO
É de se invocar, de início, a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que “a administração pode anular
seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los,
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial”.

É cediço o entendimento desta Suprema Corte de que, diante de suspeitas de ilegalidade no ato de declaração de
condição de anistiado, a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe
em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança. (Súmulas 346 e 473 do STF. RMS 27998 AgR, rel. min.
Dias Toffoli, 1ª T, j. 28-8 2012, DJE 186 de 21-9-2012)
Nesta esteira, uma vez identificado o ato ilegal, é dever da administração anulá-lo, a qualquer tempo, sob pena de afronta
à legislação vigente.
Assim, superada a questão da obrigatoriedade da Administração anular seus atos, quando eivados de vícios, que os
tornam ilegais, em que pese o esforço empreendido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, da análise
dos atos praticados pelo Pregoeiro nota-se que a decisão que declarou a empresa ANDERSON GERALDO TEIXEIRA
FLORIANO como vencedora dos Itens 1 e 2, ambos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022, por medida de direito e de
justiça, merece ser reformada, conforme argumentos expostos abaixo.
Pois bem.
Para fins de habilitação, especificamente, pela pertinência desta irresignação, quanto à qualificação econômico- financeira,
nos termos do Item 9.16.2 do Edital, deveria ser apresentado o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
Com efeito, nos termos da IN n.º 2.003, de 18 de janeiro de 2021 (art. 5º, § 2º), a ECD transmitida no prazo previsto no
caput será considerada válida depois de confirmado seu recebimento pelo Sped.
O artigo 6º da IN acima mencionada, por sua vez, disciplina que a autenticação dos livros e documentos que integram a
ECD das empresas mercantis e atividades afins subordinadas às normas gerais prescritas na Lei nº 8.934, de 18 de
6

https://www.cfmv.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Razoes-Recurso-TIKINET-EDICAO.pdf
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Tem-se, por conseguinte, consolidado na doutrina e na jurisprudência que a anulação de um ato administrativo, quando
eivado de vício que o torna ilegal, não se trata de um direto da administração, mas de um dever.
Assim se pronunciou a Corte maior (STF) sobre o tema:

novembro de 1994, será comprovada pelo recibo de entrega da ECD emitido pelo Sped, dispensada qualquer outra
autenticação.

É possível constatar que foi comprovada a execução de serviços de diagramação, mas não de NORMATIZAÇÃO – escopo do
edital. E ainda que considerado algum termo como execução desses serviços (normatização), é possível afirmar que não se
fala em quantitativos.
Sendo assim, não há como comprovar se prestou ou está prestando serviço em condições, quantidades e exigências com o
objeto dessa licitação. E outras palavras, se tem a experiência suficiente para a realização dos serviços para o CFMV.
Eis mais um motivo que enseja a sua inabilitação.
É inquestionável que referidos documentos, em qualquer procedimento licitatório, não podem ser aceitos, pois não
comprovam se a empresa prestou ou está prestando serviço pertinente e compatível em características, quantidades,
prazo, com o objeto dessa licitação.
Com efeito, tendo em vista que a empresa ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO não cumpriu as exigências
estabelecidas do Edital, a decisão que a declarou como vencedora da licitação é nula, vez que fere, subsidiariamente, os
seguintes dispositivos da Lei nº 8.666/93:
“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
[...]
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: [...]
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital;
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou
convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
§ 1º É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda
que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. [...]
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizálo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com
os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de
controle.”
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Ou seja, só é considerado válido o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, quando confirmado o recebimento
pelo Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) – apresentados na forma da lei.
Da análise do documento enviado pelo licitante, apesar de ter sido enviado o balanço do exercício de 2021, não foi
comprovado o envio pelo Sped. Nestes termos, o documento não é passível de ser considerado para fins de cumprimento
da exigência prevista no Item 9.16.2 do Instrumento Convocatório.
Verifica-se que NÃO FOI APRESENTADO O PROTOCOLO DE ENTREGA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Em outras palavras, não bastam os documentos apresentados! Deveria ter sido apresentado o protocolo, o que
desconstitui o documento apresentado, sendo ilegal a sua aceitação.
Em termos práticos, não é passível de ser aceito para fins de habilitação. Sua apresentação está em desconformidade com
a legislação aplicável e a aceitação pelo Pregoeiro caracteriza ato ilegal.
O Item 9.28 do Instrumento Convocatório preceitua que será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação,
seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
Superada a situação acima, que já é suficiente para inabilitar o licitante, quanto à qualificação técnica, tem-se que os
atestados apresentados não comprovam a execução de serviços compatíveis com os serviços escopo do certame.
Vejamos.
Os serviços previstos no Instrumento Convocatório a serem executados são: (i) normatização e (ii) diagramação. O licitante
apresentou 6 (seis) atestados:
Atestado de capacidade técnica emitido pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde do PR, datado de 05/11/2021;
Atestado de capacidade técnica emitido pela Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, datado de 18/11/2022;
Atestado de capacidade técnica emitido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, datado
de 03/02/2021;
Atestado de capacidade técnica emitido pela Universidade Federal do Tocantins, datado de 1º/03/2021;
Atestado de capacidade técnica emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, datado de
15/11/2022 e
Atestado de capacidade técnica emitido pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil.

Verifica-se, pelo acima exposto, que a Administração não pode criar critério de julgamento não inserido no instrumento
convocatório ou deixar de seguir os que já estão ali definidos, pois estaria malferindo o princípio do julgamento objetivo,
uma vez que o “edital não pode transferir para a Comissão a definição dos critérios de julgamentos, estes devem estar
previamente explicitados no edital, sob pena de entregar-se à subjetividade da Comissão o julgamento das propostas”
(PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública, 2007, p. 539).
Assim, estipulados os critérios e exigências a serem obedecidos pelos licitantes, a Administração Pública deve-lhes estrita
observância, não sendo cabível evadir-se das regras que ela própria determinou e às quais aderiram os licitantes,
conforme demonstra o Voto proferido pelo Ministro GILSON DIPP no Mandado de Segurança nº. 8.411/DF:
A propósito, apropriada é a citação do brocardo jurídico que diz ‘o edital é a lei do concurso’. Nesse sentido, estabelece-se
um vínculo entre a Administração e os candidatos, já que o escopo principal do certame é propiciar a toda coletividade
igualdade de condições no ingresso no serviço público. Pactuam-se, assim, normas preexistentes entre os dois sujeitos da
relação editalícia. De um lado, a Administração. De outro, os candidatos. Com isso, é defeso a qualquer candidato vindicar
direito alusivo à quebra das condutas lineares, universais e imparciais adotadas no certame.
O recorrente ao se submeter ao concurso concordou com as regras previstas no Edital, não podendo agora se insurgir
contra a referida previsão. (STJ: Terceira Seção. MS nº. 8.411/DF. DJ de 21.06.2004)
De igual forma, o Tribunal Regional Federal, 1ª Região se manifestou diversas vezes a respeito da obrigatoriedade da
Administração se vincular ao Instrumento convocatório, vejamos:
Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, à Administração não pode descumprir as normas e condições
do edital, ao qual se acha estritamente vinculada´ (Lei nº 8.666/93, art. 3º, 41 e 43, I). O edital é a lei da licitação. A
despeito do procedimento ter suas regras traçadas pela própria Administração, não pode esta se furtar ao seu
cumprimento, estando legalmente vinculada à plena observância do regramento.

Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 4º [Lei nº 8.666/93], pode-se afirmar a estrita vinculação da
Administração ao edital, seja quanto a regras de fundo quanto àquelas de procedimento. (...) O descumprimento a
qualquer regra do edital deverá ser reprimido, inclusive através dos instrumentos de controle interno da Administração
Pública. Nem mesmo o vício do edital justifica a pretensão de ignorar a disciplina por ele veiculada. Se a Administração
reputar viciadas ou inadequadas as regras contidas no edital, não lhe é facultado pura e simplesmente ignorá-las ou alterálas (...)"(Justen Filho, Marçal; Comentários à lei de licitações e contratos administrativos; 8ª ed., São Paulo, Dialética,
comentários ao art. 41, pgs. 417/420). A conduta da Administração na condução do pleito foi de estrita observância e
vinculação ao edital, sendo o direito prejudicado pertencente a terceiro que não observou as prescrições editalícias, sendo
descabida a pretensão de beneficiar-se de sua desídia. Negritos nossos
Pelo exposto, resta claro que o CFMV não pode se furtar do seu dever legal, no sentido de anular a decisão que declarou a
empresa ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO como vencedora do certame, eis que descumpriu às exigências do
Edital. A manutenção da decisão fere os princípios que norteiam os atos Administrativos, a legislação vigente e o Edital. É
prática de ato ilegal.
III.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, REQUER a Vossa Senhoria que RECEBA o presente recurso, por ser tempestivo, e em seu mérito que
lhe seja DADO PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão que declarou a empresa ANDERSON GERALDO TEIXEIRA
FLORIANO como vencedora do Pregão Eletrônico CFMV n.º 05/2022, por não atendimento às exigências do Edital.
Outrossim, caso Vossa Senhoria (Pregoeiro) entenda não ser de sua competência a análise do presente, REQUER seja
encaminhado ao Superior Hierárquico imediato para análise da prática do ato administrativo ilegal.
Nestes termos,
pede deferimento.
São Paulo, 22 de junho de 2022.
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E o mesmo TRF1, em outra decisão (AC 200232000009391), consignou:

3.

DAS CONTRARRAZÕES

3.1.
Por sua vez, a licitante RECORRIDA, ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO CNPJ 20.440.179/0001-05, apresentou suas contrarrazões tempestivamente, que podem ser
visualizadas na íntegra no Portal de Compras do Governo Federal7, bem como no Portal de
Transparência do CFMV8, de todo modo as mesmas serão reproduzidas abaixo:
CONTRARRAZÃO ANDERSON GERAL X CREATIVITA COMUNICAZIONE9
CONTRARRAZÃO:
DIGNÍSSIMO PREGOEIRO, VENHO APRESENTAR CONTRA-RAZÃO, DIANTE DE ILEGÍTIMOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA
ESTE LICITANTE.
PRIMEIRAMENTE, REAFIRMO QUE NOSSA PROPOSTA VEM DE ENCONTRO AO EDITAL E AO ART. 3º DA LEI Nº 8.666/93, QUE
ASSIM DISPÕE:

POR ISSO, QUANTO AO RECURSO IMPETRADO PELA EMPRESA CREATIVITÀ COMUNICAZIONE & MARKETING LTDA,
ESCLARECEMOS:
TAL RECURSO TENTA INDEFERIR O PROCESSO, SE BASEANDO EM PREÇO INEXEQUÍVEL POR PRESUMIR PREÇOS DE TABELAS
DO CNAE DE AGENCIA DE PUBLICIDADE, TABELA REFERÊNCIA DE PREÇOS DO SINAPRO-MG, PREÇOS DO ADEGRAF, ETC, QUE
NADA TEM HAVER COM ESTE CERTAME E EXTRAPOLAM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS INCLUINDO CLÁUSULAS DE FATO, IN
EXISTENTES, ATÉ PORQUE TEMOS NÃO SOMENTE ESTE CNAE, MAS VÁRIOS SECUNDÁRIOS QUE ATENDEM AO OBJETO
DESTE CERTAME.
O EDITAL, AINDA SOB AS REGRAS DA ANTIGA LEI, MUITO EMBORA NA NOVA TAMBÉM SE ABRE ESTA REGRA, PREVÊ:
“SE HOUVER INDÍCIOS DE INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO, OU EM CASO DA NECESSIDADE DE
ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES, PODERÃO SER EFETUADAS DILIGÊNCIAS NA FORMA DO § 3° DO ARTIGO 43 DA LEI
N° 8.666, DE 1993, A EXEMPLO DAS ENUMERADAS NAS ALÍNEAS DO ITEM 9.4 DO ANEXO VII-A DA IN SEGES/MP Nº 5, DE
2017, PARA QUE A EMPRESA COMPROVE A EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA”.
COM ESSE RACIOCÍNIO, ISTO É, DE QUE UMA PROPOSTA NÃO PODE SER DESCLASSIFICADA POR PREÇO INEXEQUÍVEL
QUANDO O LICITANTE COMPROVAR QUE A CUMPRIRÁ INTEGRALMENTE, É QUE CONFIRMA-SE TAMBÉM O CARÁTER
RELATIVO DOS ARTIGOS 48 E 59 DA ANTIGA E DA NOVA LEI, RESPECTIVAMENTE.
CONCLUIU-SE QUE O RECURSO APRESENTADO SE DÁ LEVIANAMENTE E MERAMENTE FORMAL COM EXCESSOS QUE VÃO

7

https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.cfmv.gov.br/edital-do-pregao-eletronico-n-05-2022-contratacao-de-prestacao-de-servico-de-editoracao-darevista-do-cfmv/licitacao/licitacao-2022/2022/05/25/
9 https://www.cfmv.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/04.-Contrarrazao-ANDERSON-GERALDO-x-CREATIVITA.pdf
8
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“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, 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.”

ALÉM DOS ITENS EDITALÍCIOS, CARACTERIZANDO EXCESSO DE FORMALISMO EM DETRIMENTO DA COMPETITIVIDADE DO
CERTAME, MOTIVO PELO QUAL PEÇO O INDEFERIMENTO
ATT
ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO

CONTRARRAZÃO ANDERSON GERAL X TIKINET EDIÇÃO10
CONTRARRAZÃO:
DIGNÍSSIMO PREGOEIRO, VENHO APRESENTAR CONTRA-RAZÃO, DIANTE DE ILEGÍTIMOS RECURSO IMPETRADO CONTRA
ESTE LICITANTE.
PRIMEIRAMENTE, REAFIRMO QUE NOSSA PROPOSTA VEM DE ENCONTRO AO EDITAL E AO ART. 3º DA LEI Nº 8.666/93, QUE
ASSIM DISPÕE:
“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, 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.”

1 – FOI ENVIADO O BALANÇO PATRIMONIAL E O TERMO DE AUTENTICADO TRANSMITIDO À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE MINAS GERAIS NA FORMA DA LEI, COM VALIDADE EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
2 – A COMPROVAÇÃO DO SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO ESTÃO INCLUSOS NO SERVIÇO DE EDITORAÇÃO DA REVISTA DE
SAÚDE CIENTÍFICA (QUE INCLUI TODO PROCESSO DE REVISÃO E NORMATIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS E CITAÇÕES, ALÉM DE
DIAGRAMAÇÃO).
O ATESTADO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO TAMBÉM CITA A REVISÃO
DA REVISTA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DO CRMV-SP. ESTA REVISÃO TAMBÉM
ENGLOBA TODO PROCESSO DE NORMATIZAÇÃO, UMA VEZ QUE TAMBÉM SE TRATA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS ONDE TODOS
OS TRABALHOS PUBLICADOS NA MV&Z SÃO INDEXADOS E PODEM SER ACESSADOS PELA BVS-VET, PELO CENTRE FOR
AGRICULTURE AND BIOSCIENCE INTERNATIONAL (CABI) REINO UNIDO, PELA BASE DE DADOS DA BIBLIOTECA NACIONAL DE
AGRICULTURA (BINAGRI), PELO SISTEMA ABERTO E INTEGRADO DE INFORMAÇÃO EM AGRICULTURA (SABIIA), PELOS
PERIÓDICOS BRASILEIROS EM MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA (VETINDEX) E PELO REDIB (RED IBEROAMERICANA DE
INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO) – ESPANHA.
SR. PREGOEIRO, ESTE ATESTADO PERTENCE A UMA FILIADA DESTA INSTITUIÇÃO, E PODE SER FACILMENTE DILIGENCIADO.
OS CONTRATOS E EDITAIS COM TERMO DE REFERÊNCIA DESTES DOIS ATESTADOS, TAMBÉM SE ENCONTRAM Á
DISPOSIÇÃO, E CASO V.SA. NOS SOLICITE, TAMBÉM PODE SER ENCAMINHADO.
ASSIM SENDO, CONCLUIU-SE QUE O RECURSOS APRESENTADO SE DÃO LEVIANAMENTE E MERAMENTE FORMAL COM
INVERDADES E EXCESSOS QUE VÃO ALÉM DOS ITENS EDITALÍCIOS, MOTIVO PELO QUAL PEÇO O INDEFERIMENTO DO
MESMO.
ATT
ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO

10

https://www.cfmv.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/05.-Contrarrazao-ANDERSON-GERALDO-x-TIKINET.pdf
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QUANTO AO RECURSO IMPETRADO PELA EMPRESA TIKINET EDIÇÃO LTDA, ESCLARECEMOS:

CONTRARRAZÃO ANDERSON GERAL X 2KS AGENCIA

4.

DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA – DECOMP

4.1.
Considerando a natureza técnica de algumas alegações das recorrentes, este
Pregoeiro, solicitou manifestação do Departamento de Comunicação, Marketing e
Planejamento – DECOMP acerca dos questionamentos relativos à qualificação técnica, que
se pronunciou através de e-mail, e pode ser visualizada na íntegra no Portal de transparência
do CFMV, bem como reproduzida abaixo:
MANIFESTAÇÃO DECOMP X RECURSO 2KS AGÊNCIA11
Prezado pregoeiro,
Seguem contrarrazões relativas ao recurso apresentado pela empresa 2KS Agência Digital Publicidade:
Conforme recurso apresentado, a empresa alega ter apresentado “atestados de diagramação e revisão (...) de
órgãos renomados”. Todos esses atestados foram conferidos, porém nenhum deles atendia ao disposto no

11

https://www.cfmv.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/06.-Manifestacao-Area-Tecnica.-Recurso-2KS-AGENCIA.pdf
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A RECORRIDA Não encaminhou contrarrazão a respeito das alegações do recurso da licitante 2KS AGENCIA.

item 5.4 do Termo de Referência.
5.4. A licitante, no ato da contratação, deverá comprovar experiência em revisão e editoração de
revistas com ISSN, as quais publiquem artigos científicos e em educação continuada, bem como reportagens. A
experiência pode ser comprovada por meio de publicações diversas, com diferentes perfis (científicas ou
comuns), pois é importante saber trabalhar com ambos os perfis, dado o caráter da Revista CFMV, que
apresenta conteúdo de ambos os tipos.
Ou seja, o fator decisivo foi a falta de experiência na diagramação de “REVISTAS COM ISSN” e publicações que
contenham artigos científicos. Publicações como relatórios de gestão, anuário e a revista comemorativa,
sozinha, infelizmente, não atendem às necessidades da contratação. O não atendimento do item 5.4 foi a razão
principal da desclassificação. Embora citado, o currículo do funcionário não foi fator desclassificatório, mas
acessório à fundamentação, pois causou preocupação à área técnica a falta da informação sobre o uso do
software mais comum em editoração de revistas ou de um similar. Caso essa comprovação tenha passado
despercebida, pedimos desculpas. Porém, apesar de não haver nada no edital que mencione a desclassificação
pela não comprovação do uso da ferramenta InDesign, mantemos a desclassificação com base no item 5.4 do
TR, acima citado, o que também afeta os itens 10.1 e subjacentes, abaixo citados:

10.1.1.3.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo
da contratação, a apresentação de diferentes atestados de contratações
executadas de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.
Certa de sua compreensão, permaneço à disposição para o esclarecimento de possíveis dúvidas.
Cordialmente,

Viviane Marques
Jornalista – Subeditora da Revista CFMV
Departamento de Comunicação, Marketing e Planejamento - Decomp
Conselho Federal de Medicina Veterinária
Tel.: (61) 2106-0449
https://bit.ly/_RevistaCFMV
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10.1.1. Os elementos mínimos de qualificação técnica que serão exigidos são:
10.1.1.1 que executou ou executa contrato compatível com o objeto desta licitação;
(...)
10.1.1.3 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer
respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:
10.1.1.3.1 Deverá haver a comprovação de experiência mínima de 20% na
prestação de serviço relativa aos itens contratados, sendo aceito o somatório de
atestados de períodos diferentes.
(...)

MANIFESTAÇÃO DECOMP x RECURSO TIKINET EDIÇÃO12
Prezado pregoeiro,
Seguem contrarrazões relativas ao recurso apresentado pela empresa Tikinet Edição LTDA:
Em relação à capacitação técnica da licitante que teve a vitória contestada no Pregão 05/2022, os fatos
relatados pela empresa Tikinet Edição LTDA. podem ser contestados com base na leitura dos atestados e
conferência das publicações atestadas pelos contratantes como diagramadas e revisadas pela empresa
ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO - EPP.
1) No atestado enviado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus
São Carlos, lê-se, textualmente:
“serviço de Revisão textual, ortográfica e gramatical, de acordo com nova ortografia; Criação de capa;
Criação de projeto gráfico e diagramação do miolo; ISBN sendo para o livro impresso e Ficha
catalográfica; Normatização da referência bibliográfica enviada pelo autor dentro dos requisitos da
CAPES e normas ABNT com finalização de edição e fechamento de arquivo para impressão.

3) Além desta, temos outras duas publicações contendo Referências Bibliográficas: a Revista de Saúde
Pública do Paraná e a mv&z, do CRMV-SP. Apesar de os contratantes não terem sido explícitos em
relação ao serviço de normatização, o fato de terem realizado a revisão gramatical automaticamente
inclui a revisão das referências, pois estas fazem parte do conteúdo da publicação. Além disso, os
atestados citados neste item 3 atendem ao disposto no item 5.4 do Termo de Referência, pois são
publicações que possuem ISSN.
5.4. A licitante, no ato da contratação, deverá comprovar experiência em revisão e editoração de
revistas com ISSN, as quais publiquem artigos científicos e em educação continuada, bem como reportagens. A
experiência pode ser comprovada por meio de publicações diversas, com diferentes perfis (científicas ou
comuns), pois é importante saber trabalhar com ambos os perfis, dado o caráter da Revista CFMV, que
apresenta conteúdo de ambos os tipos.
Assim, a licitante cumpre, extensivamente, os itens 10.1 e subjacentes, abaixo citados:
10.1.1. Os elementos mínimos de qualificação técnica que serão exigidos são:
10.1.1.1 que executou ou executa contrato compatível com o objeto desta licitação;
(...)
10.1.1.3 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer
respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:
10.1.1.3.1 Deverá haver a comprovação de experiência mínima de 20% na
prestação de serviço relativa aos itens contratados, sendo aceito o somatório de
12

https://www.cfmv.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/07.-Manifestacao-Area-Tecnica.-Recurso-TIKINET.pdf
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2) O mesmo ocorre no atestado enviado pela Universidade Federal do Tocantins. Mais uma vez, o
prestador efetuou o serviço de normatização, conforme citação textual do atestado, a seguir:
Todas as publicações foram realizadas nos formatos digitais em PDF, com diagramação de capa e
miolo, ilustrações, revisão ortográfica, gramatical e das normas da ABNT, produção de ficha
catalográfica e solicitação de ISBN

atestados de períodos diferentes.
(...)
10.1.1.3.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo
da contratação, a apresentação de diferentes atestados de contratações
executadas de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.
Com isso, pode-se certificar que a licitante atende ao exigido no edital e está apta a executar os serviços em
contratação via Pregão 05/2022.
Certa de sua compreensão, permaneço à disposição para o esclarecimento de possíveis dúvidas.
Cordialmente,

Viviane Marques
Jornalista – Subeditora da Revista CFMV
Departamento de Comunicação, Marketing e Planejamento - Decomp
Conselho Federal de Medicina Veterinária
Tel.: (61) 2106-0449
https://bit.ly/_RevistaCFMV

DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO

5.1.
Como se sabe, por força do art. 17 do Decreto nº 10.024/2109, o Pregoeiro é o
responsável por receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade
competente quando mantiver sua decisão, como se vê:
Do pregoeiro
Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial:
I - conduzir a sessão pública;
II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao
edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração desses documentos;
III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos
no edital;
IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;
V - verificar e julgar as condições de habilitação;
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos de habilitação e sua validade jurídica;
VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade
competente quando mantiver sua decisão;
VIII - indicar o vencedor do certame;
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
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5.

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e
propor a sua homologação.
Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria
jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua
decisão.

5.2.
Há na doutrina, contudo, discussão sobre a real extensão do poder de decisão do
pregoeiro, especialmente diante dos princípios da segregação de funções, do duplo grau de
jurisdição e dos dispositivos da Lei nº 9.784/1999, razão pela qual se defenda que não cabe a
ele decidir os recursos administrativos, sendo de competência indelegável da autoridade
superior. Sob essa perspectiva, caberia ao pregoeiro tão-somente a análise dos pressupostos
recursais ou juízo de retratação de sua própria decisão (de classificar, habilitar e declarar um
licitante vencedor), ficando à cargo da autoridade competente a decisão propriamente
dita13.
5.3.
Seja como for, os pregoeiros do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV
são designados pela Portaria nº 01, de 11 de janeiro de 202114, estando entre eles o
empregado Vitor Hugo da Silva Ramos, que conduziu o certame até o presente momento.

DA ANÁLISE DO PREGOEIRO

6.1.
Inicialmente, cumpre registrar que o Edital do pregão foi analisado e aprovado
pela Assessoria Jurídica do CFMV, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº
8.666/93, demonstrando zelo pelo cumprimento da legislação pertinente.
6.2.
Ressalta-se, ainda, que os atos praticados por esta Administração em seus
procedimentos licitatórios são pautados, dentre outros, pelos princípios da isonomia, da
seleção da proposta mais vantajosa, da vinculação ao instrumento convocatório, em
consonância com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93.
6.3.
Destaca-se, outrossim, que em observância ao Decreto nº 10.024/2019, quaisquer
decisões obedecem, também, aos princípios da razoabilidade, da competitividade e da
proporcionalidade, como se vê abaixo:
Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da
probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da
competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.
13

Artigo sobre o tema. Disponível em <https://ronnycharles.com.br/wp-content/uploads/2021/01/Quem-temcompetencia-para-julgar-recursos-no-pregao-eletronico.pdf> (Acesso em: 24/06/2022)
14 http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.1.pdf

Decisão Pregoeiro – Recurso Administrativo - Pregão Eletrônico nº 05/2022
Página 19

6.

6.4.
Deste modo, a análise do pregoeiro será feita de forma distinta acerca de cada
recurso, no qual passamos a relatar:

ANÁLISE DO PREGOEIRO - RAZÕES DA RECORRENTE 1: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE
6.5.
No que concerne à alegação da RECORRENTE 1: 2KS AGENCIA DIGITAL
PUBLICIDADE LTDA de que foi inabilitação no pregão, de acordo nota técnica divulgada no
site do CFMV15 ao qual diz que não cumpriram os itens do edital, a respeito da qualificação
técnica especificamente em "atestados de capacidade técnica e experiência profissional com
software InDesin", passamos a discorrer.

6.7.
Diante do inconformismo, a RECORRENTE 1, manifestou-se intenção em recorrer e
apresentou suas razões, sendo que, as razões do recurso são exclusivamente a respeito da
avaliação técnica feita anteriormente pelo setor demandante, no caso, o Departamento de
Comunicação, Marketing e Planejamento – DECOMP.
6.8.
Neste segundo momento (fase recursal), considerando o caráter técnico do
recurso, novamente foi solicitado manifestação da área técnica, que assim se pronunciou17,
em resumo:
Seguem contrarrazões relativas ao recurso apresentado pela empresa 2KS Agência
Digital Publicidade:
Conforme recurso apresentado, a empresa alega ter apresentado “atestados de
diagramação e revisão (...) de órgãos renomados”. Todos esses atestados foram
conferidos, porém nenhum deles atendia ao disposto no item 5.4 do Termo de
Referência.
(...)
Ou seja, o fator decisivo foi a falta de experiência na diagramação de “REVISTAS
COM ISSN” e publicações que contenham artigos científicos. Publicações como
relatórios de gestão, anuário e a revista comemorativa, sozinha, infelizmente, não
atendem às necessidades da contratação. O não atendimento do item 5.4 foi a
razão principal da desclassificação. Embora citado, o currículo do funcionário não
15

https://www.cfmv.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Avaliacao-Area-Tecnica-2o-colocada-DECOMp.pdf
https://www.cfmv.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Ata-de-Realizacao-do-Pregao-Eletronico-no-5.2022.pdf
17 https://www.cfmv.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/06.-Manifestacao-Area-Tecnica.-Recurso-2KS-AGENCIA.pdf
16
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6.6.
No primeiro momento (fase de habilitação), este pregoeiro inabilitou a
RECORRENTE 1, em razão da manifestação da área técnica (DECOMP/CFMV), já que este
pregoeiro não possui o conhecimento técnico suficiente para empreender uma análise
devida das características técnicas da solução ofertada pela empresa 2KS AGENCIA DIGITAL
PUBLICIDADE LTDA, tudo registrado no chat, conforme Ata de Realização do Pregão nº
05/202216.

foi fator desclassificatório, mas acessório à fundamentação, pois causou
preocupação à área técnica a falta da informação sobre o uso do software mais
comum em editoração de revistas ou de um similar. Caso essa comprovação tenha
passado despercebida, pedimos desculpas. Porém, apesar de não haver nada no
edital que mencione a desclassificação pela não comprovação do uso da
ferramenta InDesign, mantemos a desclassificação com base no item 5.4 do TR,
acima citado, o que também afeta os itens 10.1 e subjacentes (...)

6.9.
Observa-se que área técnica (DECOMP/CFMV) manteve seu posicionamento
inicial, de que a RECORRENTE 1 não atende às necessidades da contratação, reforçando que
o não atendimento do item 5.4 foi a razão principal da desclassificação.
6.10.
Em sendo assim, novamente, este pregoeiro acompanha o entendimento do
Departamento de Comunicação, Marketing e Planejamento – DECOMP, quanto aos termos
de sua manifestação, uma vez que não possui o conhecimento suficiente para empreender
uma análise das características da solução.

6.12.
É bom lembrar que os princípios convivem harmoniosamente entre si, não
havendo que se falar na preponderância de um sobre o outro; quando muito, há, mutatis
mutandis, um conflito aparente entre normas.
6.13.
Desse modo, embora a RECORRENTE 1 tenha trazido considerações a respeito do
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ele não se aplica isoladamente, sem
respeitar os demais princípios e normas.
6.14.
Se não fosse assim, e a expressão “o edital é lei entre as partes” fosse absoluta,
permitir-se-ia, por exemplo, que a Administração contratasse algo ilegal, na hipótese
alegórica de um edital elaborado contra legem, passasse desapercebido pela Assessoria
Jurídica do órgão, bem como pelos licitantes durante os prazos de esclarecimentos,
impugnação e recursos. Necessário, portanto, solucionar as questões de modo sistêmico.
6.15.
Como se sabe, a licitação não é um fim em si mesma, mas um instrumento para
consecução do interesse público. Aliás, cabe aqui enfatizar o importante princípio da seleção
da proposta mais vantajosa, que é, a um só tempo, princípio, o fim de interesse público que
se quer alcançar em toda licitação (sendo amplo) e o resultado que se busca em cada
procedimento (sendo estrito).
6.16.
São frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que prestigiam a
adoção do princípio do formalismo moderado, consubstanciado, em síntese, na ponderação
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6.11.
Importante destacar que, o julgamento dos processos licitatórios, incluindo a
análise das propostas e documentação de habilitação, o agente público deve se pautar pelo
Edital, mas também por toda legislação, jurisprudência e pelos princípios aplicáveis à
espécie.

entre o princípio da eficiência e o da segurança jurídica, ostentando importante função no
cumprimento dos objetivos descritos no art. 3º da lei de licitações: busca da proposta mais
vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção do desenvolvimento
nacional sustentável.
6.17.

Nesse sentido, vale transcrever o seguinte precedente:
Acórdão TCU nº 357/2015-Plenário:
(...)
2. No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se
pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples
e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o
formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das
prerrogativas dos administrados.

6.18.
Pelo exposto, acompanho o entendimento do Departamento de Comunicação,
Marketing e Planejamento – DECOMP, quanto aos termos de sua manifestação, acompanho,
na íntegra, o entendimento apresentado pela área técnica, já que este pregoeiro não possui
o conhecimento suficiente para empreender uma análise das características da solução.

ANÁLISE DO PREGOEIRO - RAZÕES DA RECORRENTE 2: CREATIVITA COMUNICAZIONE &
MARKETING LTDA
6.20.
No que concerne às alegações da RECORRENTE 2: CREATIVITA COMUNICAZIONE
& MARKETING LTDA a respeito da inexequibilidade da proposta da RECORRIDA: ANDERSON
GERALDO TEIXEIRA FLORIANO, alegando que os preços apresentados, não estão
compatíveis com o mercado, no qual passamos a discorrer.
6.21.
Inicialmente, vale mencionar, que houve na licitação uma grande disputa na fase
de lances pelas empresas participantes e ainda, que diversas empresas apresentaram preços
compatíveis com o da melhor classificada, como se observa na Ordem de Classificação,
sendo tudo registrado na Ata do Pregão de Realização do Pregão nº 05/202218.
6.22.
Cabe recordar que, após a fase de lances, o pregoeiro questionou a licitante
RECORRIDA, via chat, se tinham compreendido o objeto e se o valor ofertado estaria correto,
além disso, solicitou a confirmação do valor.
18

https://www.cfmv.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/Ata-de-Realizacao-do-Pregao-Eletronico-no-5.2022.pdf
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6.19.
Sendo assim, apoiado na análise técnica, concluo pela improcedência do pedido
da RECORRENTE 1.

6.24.
A Administração, ao julgar as propostas, analisa os preços tendo como parâmetro
o valor estimado. A proposta vencedora deverá atender às exigências do edital e ofertar o
menor preço para que seja consagrada vencedora do certame.
6.25.
A desclassificação por inexequibilidade não se dará de forma sumaria, em todos
os casos será oportunizado ao licitante à comprovação da exequibilidade do preço ofertado.
FATO QUE ACONTECEU, conforme registro no chat e na ata.
6.26.
No mesmo sentido vem a pacificada posição do Tribunal de Contas da União, no
Acórdão 587/2012 – Plenário TCU, Rel. Min. Ana Arraes:

O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93
conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a
Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta.
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6.23.
A licitante RECORRIDA: ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO, respondeu o
seguinte: “Sr. pregoeiro bom dia. Confirmo nosso preço. Confirmo o valor total” (print do
chat abaixo).

6.27.
A proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem margem de lucro
não conduz, necessariamente, à inexequibilidade, pois tal fato depende da estratégia
comercial da empresa.

18. Não bastasse essa grave falha, verificou-se que não foi dada ao licitante
desclassificado por inexequibilidade a oportunidade de demonstrar a viabilidade
de sua oferta. Essa impropriedade também se afigura grave porque, como firmado
na doutrina afeta à matéria e na jurisprudência desta Corte (vide relatório supra), o
juízo de inexequibilidade de uma proposta não é absoluto, mas admite
demonstração em contrário. Isso, porque não se pode descartar a possibilidade
de que o licitante seja detentor de uma situação peculiar que lhe permita ofertar
preço inferior ao limite de exequibilidade estimado pelo contratante. Por
exemplo, é perfeitamente possível que uma empresa, em especial de maior porte,
partilhe custos – como infraestrutura, pessoal etc., entre os diversos clientes,
resultando em redução nos preços de seus serviços. Também não se pode
descartar que, muitas vezes, a estimação da exequibilidade pelo contratante possa
apresentar deficiências, visto que sua visão de mercado não tem abrangência e
precisão comparáveis às da empresa que atua no ramo.

6.29.

Entendimento mais que reforçado pela Súmula 262 do TCU:
SÚMULA TCU 262: O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e "b", da
Lei 8.666/1993 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços,
devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta.
Voto:
3. Quanto ao mérito, o entendimento a ser sumulado é pacífico no âmbito deste
Tribunal, conforme evidenciam os precedentes arrolados.
4. De fato, interpretação literal do art. 48, II, §1º, da Lei 8.666/93 pode levar à
rejeição sumária de propostas economicamente vantajosas, sob a suposição não
suficientemente investigada de inexequibilidade. Assim, ao assegurar à licitante a
oportunidade de demonstrar a viabilidade de sua proposta, a exegese deste
Tribunal mais se harmoniza ao espírito da lei de licitações e ao comando do art.
37, XXI, da CF.
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6.28.
Em outro julgado, no Acórdão 1.248/2009 Plenário, o Tribunal de Contas da União
entendeu que a exclusão do certame de proposta passível de demonstração de
exequibilidade constitui falta grave, visto que os fatores externos que oneram a produção
incidem de maneira diferente sob cada empresa, a depender da situação empresarial,
facilidades ou dificuldades que permeiam nas negociações.

6.30.
A desclassificação da proposta de um licitante, em um pregão, por ter sido
considerado “muito abaixo do limite do valor estimado”, sem ter sido conferida à licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, afronta o entendimento do
Tribunal de Contas da União, previsto em seus acórdãos e na Súmula 262.
6.31.
Diante de tudo que até aqui foi exposto, não poderia o pregoeiro se utilizar de
uma falsa discricionariedade para simplesmente afastar de plano a licitante RECORRIDA no
momento em que apresentou sua proposta comercial
6.32.
No que tange o pedido da RECORRENTE 2, a respeito da inexequibilidade, não
vimos motivos para desclassificar a RECORRIDA, neste quesito.
6.33.
Outro ponto que não merece prosperar é a alegação que a RECORRIDA é uma
agência de publicidade e que está sob a tutela da Lei 4.680/65, que regula o exercício da
profissão de Publicitário e de Agenciador de Propaganda; que deveria seguir os preços da
SINAPRO-MG, ADEGRAF e Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 FENAP-MG.

6.35.
A Administração se restringe aos aspectos legais da contratação e não podemos
adentrar no controle do mérito administrativo de cada empresa, fato pelo qual, não vimos
motivos para desclassificar a RECORRIDA, neste quesito.
6.36.

Sendo assim, concluo pela improcedência do pedido da RECORRENTE 2.

ANÁLISE DO PREGOEIRO - RAZÕES DA RECORRENTE 3: TIKINET EDICAO LTDA
6.37.
No que concerne à alegação da RECORRENTE 3: TIKINET EDICAO LTDA de que
apesar de ter sido enviado o balanço do exercício de 2021 pela RECORRIDA, não foi
comprovado o envio pelo Sped e que o documento não é passível de ser considerado para
fins descumprimento da exigência prevista no Item 9.16.2 do Instrumento Convocatório,
passamos a discorrer.
6.38.
Insta registrar que o Balanço Patrimonial apresentado pela RECORRIDA,
encerramento do exercício de 31/12/2021, foi acompanhado adicionalmente pelo Termo de
Autenticação do Registro digital devidamente assinado pelo representante legal e contador
da empresa, contendo a chave de segurança e o número do protocolo para, inclusive,
confirmação por qualquer interessado acerca de seu conteúdo e autenticidade.
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6.34.
Está nítido que o objeto do Pregão Eletrônico CFMV nº 05/2022 é para prestação
dos serviços editoração da revista do CFMV, e em nada se assemelha ao objeto fantasiado
pela RECORRENTE 2.

6.39.
Ainda na intenção de certificar a autenticidade do referido documento, quando da
fase de habilitação, este Pregoeiro diligenciou junto ao site da Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais (JUCEMG)19 obtendo a validação utilizando-se do protocolo 22/133.675-3 e da
chave de segurança o7gz, informações contidas no referido balanço, bem como constatando
o igual teor do documento registrado na junta comercial e do documento encaminhado.
6.40.
Além disso, no balanço apresentado constam os seguintes dados: 1) número do
registro, 2) a identificação da empresa; 3) a identificação dos signatários da escrituração,
composta pelo nome, qualificação, número do CPF (do Contador e do titular ou
representante legal); 4) Indicação do número das páginas e número do livro onde estão
inscritos o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro
Diário, acompanhados do respectivo Termo de Abertura e Termo de Encerramento do
mesmo; 5) Prova de registro na Junta Comercial; e 6) Boa Situação Financeira.
6.41.
Dessa forma, o balanço contábil foi considerado em conformidade e a licitante,
ora RECORRIDA, foi considerada habilitada e declarada vencedora do certame.

6.43.
O art. 31, da Lei 8666/93, bem como o subitem 9.16.2. do edital, versam sobre a
exigência a serem consideradas para fins de comprovação de Qualificação EconômicoFinanceira:

9.16.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

6.44.
Diante disto, este Pregoeiro considerou o balanço apresentado na forma da lei,
uma vez que foi registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG), sendo
devidamente comprovado sua autenticidade (print abaixo).

19

https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf
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6.42.
No que se refere à alegação de que a decisão deste Pregoeiro foi um ato ilegal, no
que se refere aos requisitos de qualificação econômico financeira previstos, faz-se
necessário detalhar o entendimento que balizou a decisão.

20

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114965#2223873
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6.45.
Complementando, Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), não são
obrigadas a apresentar a Escrituração Contábil Digital (ECD), conforme a Instrução
Normativa RFB nº 2003/202120.

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD)
a que são obrigadas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, e sobre a forma
e o prazo de sua apresentação.
Art. 2º A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros:
I - Diário e seus auxiliares, se houver;
II - Razão e seus auxiliares, se houver; e
III - Balancetes Diários e Balanços, e fichas de lançamento comprobatórias dos
assentamentos neles transcritos.
Parágrafo único. Os livros contábeis e documentos mencionados no caput devem
ser assinados digitalmente, com certificado digital emitido por entidade
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de
garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do
documento digital.
Art. 3º Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas e as
entidades imunes e isentas, obrigadas a manter escrituração contábil nos termos
da legislação comercial.

I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006;

6.46.
Em consulta ao sítio do Simples Nacional21, observa-se que a RECORRIDA é
optante do Simples Nacional desde 12/06/2014, e em tese, não teria obrigatoriedade de
apresentar a Escrituração Contábil Digital (ECD).

21

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Default.aspx
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§ 1º A obrigação a que se refere o caput não se aplica:

6.47.
De toda sorte, a Receita Federal prorrogou22, o prazo para a transmissão da
Escrituração Contábil Digital (ECD) e da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), relativas ao anocalendário de 2021. Os prazos de entrega, originalmente previstos para o último dia útil de
maio e o último dia útil de julho de cada ano, se encerrarão, em 2022, no último dia útil de
junho e no último dia útil de agosto de 2022, respectivamente.
6.48.
A aferição da veracidade do balanço se deu pela verificação do cumprimento das
formalidades legais de aprovação e registro na junta comercial, de modo que não podemos
impor ônus adicional ao licitante, pois, a RECORRIDA, apresentou o documento conforme
exigência editalícia.
6.49.
Desclassificar sumariamente a RECORRIDA, pode nos levar de fronte ao excesso
de formalismo. As exigências para habilitação devem ser compatíveis com o objeto da
licitação, evitando-se o formalismo desnecessário23.

6.51.
As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação, conforme art. 2º, §2º, do Decreto
10.024/2019.
6.52.
Resumidamente, o princípio do formalismo moderado vem sendo adotado pelo
TCU para corroborar o entendimento de que a licitação deve ser interpretada como
instrumento para a escolha mais adequada, vantajosa e, por isso, legítima para a sociedade,
não se admitindo que a esta escolha se sobreponha o rigor da forma, passível de afastar e
impedir a ampla e justa concorrência.
6.53.

Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário:
No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se
pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples
e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o
formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das
prerrogativas dos administrados.

22

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2022/maio/receita-prorroga-em-30-dias-prazos-para-entrega-daecd-e-ecf
23
Acórdão 2003/2011-Plenário TCU. RELATOR AUGUSTO NARDES: 2 – As exigências para o fim de habilitação devem
ser compatíveis com o objeto da licitação, evitando-se o formalismo desnecessário.
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6.50.
A licitação não é um fim em si mesmo, tendo em vista que o procedimento
licitatório, embora de natureza formal, deve transcender ao burocratismo exacerbado e
inútil, até mesmo porque o procedimento deve estar voltado para a eficácia da máquina
administrativa.

6.54.
Ainda no Acórdão 2302/2012-Plenário TCU, rigor formal no exame das propostas
dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de
propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na
documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à
Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências.
6.55.
A licitação não é um fim em si mesmo, tendo em vista que o procedimento
licitatório, embora de natureza formal, deve transcender ao burocratismo exacerbado e
inútil, até mesmo porque o procedimento deve estar voltado para a eficácia da máquina
administrativa e orientado pelos princípios norteadores.
6.56.
Assim, procedimento formal não se confunde com formalismo, consubstanciando
este por exigências inúteis e desnecessárias, que podem extrapolar ou não as fronteiras da
lei e, nesse caso, poder-ser-ia classificá-lo de exacerbado.
6.57.

Em contrarrazão, a RECORRIDA, apenas alegou que:

6.58.
Considerando que foi verificada a autenticidade do balanço patrimonial, não
vimos motivos para desclassificar a RECORRIDA, neste quesito.
6.59.
Outro ponto de irresignação da RECORRENTE 3 é com relação a Qualificação
Técnica, que alegou que os atestados apresentados não comprovam a execução de serviços
compatíveis com os serviços escopo do certame.
6.60.

Em contrarrazão, a RECORRIDA, alegou que:
QUANTO AO RECURSO IMPETRADO PELA EMPRESA TIKINET EDIÇÃO LTDA,
ESCLARECEMOS:
(...)
2 – A COMPROVAÇÃO DO SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO ESTÃO INCLUSOS NO
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO DA REVISTA DE SAÚDE CIENTÍFICA (QUE INCLUI TODO
PROCESSO DE REVISÃO E NORMATIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS E CITAÇÕES, ALÉM DE
DIAGRAMAÇÃO). O ATESTADO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO TAMBÉM CITA A REVISÃO DA REVISTA DE
EDUCAÇÃO CONTINUADA EM MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DO CRMV-SP.
ESTA REVISÃO TAMBÉM ENGLOBA TODO PROCESSO DE NORMATIZAÇÃO, UMA VEZ
QUE TAMBÉM SE TRATA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS ONDE TODOS OS TRABALHOS
PUBLICADOS NA MV&Z SÃO INDEXADOS E PODEM SER ACESSADOS PELA BVS-VET,
PELO CENTRE FOR AGRICULTURE AND BIOSCIENCE INTERNATIONAL (CABI) REINO
UNIDO, PELA BASE DE DADOS DA BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA
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QUANTO AO RECURSO IMPETRADO PELA EMPRESA TIKINET EDIÇÃO LTDA,
ESCLARECEMOS:
1 – FOI ENVIADO O BALANÇO PATRIMONIAL E O TERMO DE AUTENTICADO
TRANSMITIDO À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA FORMA DA
LEI, COM VALIDADE EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.

(BINAGRI), PELO SISTEMA ABERTO E INTEGRADO DE INFORMAÇÃO EM
AGRICULTURA (SABIIA), PELOS PERIÓDICOS BRASILEIROS EM MEDICINA
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA (VETINDEX) E PELO REDIB (RED IBEROAMERICANA DE
INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO) – ESPANHA. SR. PREGOEIRO, ESTE
ATESTADO PERTENCE A UMA FILIADA DESTA INSTITUIÇÃO, E PODE SER
FACILMENTE DILIGENCIADO. OS CONTRATOS E EDITAIS COM TERMO DE
REFERÊNCIA DESTES DOIS ATESTADOS, TAMBÉM SE ENCONTRAM Á DISPOSIÇÃO, E
CASO V.SA. NOS SOLICITE, TAMBÉM PODE SER ENCAMINHADO.

6.61.
Preliminarmente, diante do teor técnico apresentado no recurso, razão pela qual
enviei os autos para análise e manifestação do setor demandante, o Departamento de
Comunicação, Marketing e Planejamento – DECOMP e registrou o seguinte, em suma:
Em relação à capacitação técnica da licitante que teve a vitória contestada no
Pregão 05/2022, os fatos relatados pela empresa Tikinet Edição LTDA. podem ser
contestados com base na leitura dos atestados e conferência das publicações
atestadas pelos contratantes como diagramadas e revisadas pela empresa
ANDERSON GERALDO TEIXEIRA FLORIANO - EPP.

2)
O mesmo ocorre no atestado enviado pela Universidade Federal do
Tocantins. Mais uma vez, o prestador efetuou o serviço de normatização, conforme
citação textual do atestado, a seguir: Todas as publicações foram realizadas nos
formatos digitais em PDF, com diagramação de capa e miolo, ilustrações, revisão
ortográfica, gramatical e das normas da ABNT, produção de ficha catalográfica e
solicitação de ISBN
3)
Além desta, temos outras duas publicações contendo Referências
Bibliográficas: a Revista de Saúde Pública do Paraná e a mv&z, do CRMV-SP. Apesar
de os contratantes não terem sido explícitos em relação ao serviço de
normatização, o fato de terem realizado a revisão gramatical automaticamente
inclui a revisão das referências, pois estas fazem parte do conteúdo da publicação.
Além disso, os atestados citados neste item 3 atendem ao disposto no item 5.4 do
Termo de Referência, pois são publicações que possuem ISSN.
(...)
Com isso, pode-se certificar que a licitante atende ao exigido no edital e está apta
a executar os serviços em contratação via Pregão 05/2022.
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1)
No atestado enviado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo, Câmpus São Carlos, lê-se, textualmente: “serviço de
Revisão textual, ortográfica e gramatical, de acordo com nova ortografia; Criação
de capa; Criação de projeto gráfico e diagramação do miolo; ISBN sendo para o
livro impresso e Ficha catalográfica; Normatização da referência bibliográfica
enviada pelo autor dentro dos requisitos da CAPES e normas ABNT com finalização
de edição e fechamento de arquivo para impressão.

6.62.
Considerando o caráter técnico das alegações (nas questões de qualificação
técnica), o DECOMP reforçou que a RECORRIDA, atende ao exigido no edital e está apta a
executar os serviços em contratação via Pregão 05/2022, vide manifestação da área24.
6.63.
Pelo exposto, sigo o entendimento do Departamento de Comunicação, Marketing
e Planejamento – DECOMP, quanto aos termos de sua manifestação, acompanho, na
íntegra, o entendimento apresentado pela área técnica, já que este pregoeiro não possui o
conhecimento suficiente para empreender uma análise das características da solução.
6.64.
Sendo assim, apoiado na análise técnica, concluo pela improcedência do pedido
da RECORRENTE 3: TIKINET EDICAO LTDA.

7.

DA DECISÃO DO PREGOEIRO

7.1.
Em cumprimento ao § 4º do artigo 109, da Lei nº 8.666/1993, e em atenção ao
inciso VII, do art. 17, do Decreto nº 10.024/2019, este Pregoeiro, após receber e examinar os
recursos interpostos e com base nos fundamentos já expostos acima, consideramos:

7.1.2. IMPROCEDENTE as alegações da RECORRENTE 2: CREATIVITA
COMUNICAZIONE & MARKETING LTDA - CNPJ: 32.303.693/0001-88; e
7.1.3. IMPROCEDENTE as alegações da RECORRENTE 3: TIKINET EDICAO LTDA CNPJ: 15.267.097/0001-70.
7.2.
Este Pregoeiro reitera que quando da necessidade de análise técnica acerca de
temas levantados nos recursos ou durante o processo de realização do Pregão Eletrônico
como um todo, que sua decisão foi amparada nos pareceres técnicos apresentados.
7.3.
Concluo então pelo conhecimento dos recursos, considerando terem sido
apresentados de forma tempestiva, para, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo assim, a decisão que declarou vencedora do certame a licitante ANDERSON
GERALDO TEIXEIRA FLORIANO - CNPJ 20.440.179/0001-05.
7.4.
É importante destacar que a conclusão do pregoeiro não vincula a decisão da
Autoridade Superior acerca da adjudicação e homologação do certame, apenas faz uma
contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado nos autos,
24

https://www.cfmv.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/07.-Manifestacao-Area-Tecnica.-Recurso-TIKINET.pdf
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7.1.1. IMPROCEDENTE as alegações da RECORRENTE 1: 2KS AGENCIA DIGITAL
PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 27.441.006/0001-50;

fornecendo subsídios à Autoridade Administrativa Superior, a quem cabe à análise
minuciosa dos recursos e decisão definitiva.
7.5.
Em atenção ao art. 17, inciso VII, do Decreto 10.024/19, encaminham-se os autos
à autoridade competente para análise e decisão definitiva dos Recursos Administrativos
em pauta, conforme arts. 13 e 45, do mesmo Decreto25.
Brasília-DF, 04 de julho de 2022.
Assinado de forma digital por VITOR HUGO DA SILVA RAMOS:71287485120
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=33683111000107, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARSERPRO, ou=RFB e-CPF A3, cn=VITOR HUGO DA SILVA
RAMOS:71287485120
Dados: 2022.07.04 14:52:04 -03'00'

25

Art. 13. Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no regimento ou no estatuto do órgão
ou da entidade promotora da licitação:
(...)
IV - decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua decisão;
V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;
VI - homologar o resultado da licitação;
Art. 45. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o
objeto e homologará o procedimento licitatório, nos termos do disposto no inciso V do caput do art. 13.
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