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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

CONTRA RAZÃO :
Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2019.

  
Pregão Eletrônico de n.: 3868/2018

  
CONTRARRAZÕES AO RECURSO DA 

 CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
  

ORBITEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP, em resposta à manifestação apresentada, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por meio de seu diretor in fine assinado, para, dizer que o
recurso não tem fundamentação lógica e/ou jurídica, é de caráter genérico e protelatório, sem infirmar com
exatidão os supostos vícios apontados, tendo, pois, por escopo, atrasar com o certame, em prejuízo ao bem
público.

  
Na espécie, trata-se de recurso do licitante em razão de sua inabilitação, por conta do descumprimento do item
12.3.1 do edital de pregão, onde há exigência de documentos de identidade e cartão de inscrição no CPF/MF ou,
CNH do signatário da proposta, bem como, no caso de procurador, instrumento de mandato com outorga de
poderes para representar o licitante nos atos inerentes ao certame e, do item 12.5.2 do edital, onde há também
exigência de demonstração do balanço patrimonial contábil do ultimo exercício social.

  
Sem razão o recorrente.

  
Segundo a Lei n° 10.520/2002, como também o Decreto n° 3.555/2000, rogaram à Administração a
discricionariedade para a definição dos documentos prestantes a comprovar as condições de aceitação das
propostas, por meio do edital. No momento da elaboração do edital, o Órgão Público definiu em seu item 12. que
‘Somente poderão participar deste certame ofertando propostas as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo e que satisfaçam todas as exigências relacionadas neste edital e seus anexos’. Disposições
editalícias são vinculantes para os licitantes e para os entes públicos. Caso o interessado não aceite as condições
do edital, deve tomar medidas cabíveis em tempo oportuno. 

  
Ora, o recorrente, não impugnou a tempo o edital, presumindo-se que aceitou todas às imposições. A ausência de
questionamento implica a aceitação do edital e preclusão do direito de questionar as suas disposições. Portanto,
dada a natureza formal, o edital tem extraordinário poder vinculante. Não se pode decidir além ou aquém do
edital. Regra por ele estabelecida, ainda que havida como ilegal, deve ser observada enquanto integrar o
instrumento convocatório. 

 Doutra sorte, o edital exige que as empresas interessadas sejam especializadas no ramo de atividade exigida. O
meio encontrado pelo pregoeiro para verificar essa especialização não poderia ter sido outro que, não a consulta ao
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, para constatação sobre quais atividades econômicas desenvolvidas pelas
empresas – principal e secundária – estariam autorizadas pela Receita Federal do Brasil. Se a empresa não se
encontra em situação cadastral regular perante a Receita Federal do Brasil, não há como o pregoeiro, em atenção
ao comando editalício, admitir a sua participação. Daí, a exigência de documentos de identidade e cartão de
inscrição no CPF/MF ou, CNH do signatário da proposta, bem como, no caso de procurador, instrumento de
mandato com outorga de poderes para representar o licitante nos atos inerentes ao certame. O que não fez a
tempo o recorrente.

  
Em regra, a Administração pode exigir a comprovação de que os licitantes possuem capacidade de suportar os
encargos econômicos decorrentes do contrato e também verificar a saúde financeira da empresa por meio do
balanço patrimonial. Essa capacidade é o que se denomina “qualificação econômico-financeira” e a própria lei
indica o que poderá ser exigido. Segundo art. 31, inciso I, dispõe que poderão ser solicitados o “balanço
patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação financeira da empresa”.

  
De igual modo, não há como prosperar o argumento da validade do balanço ter sido simplesmente autenticada no
SICAF, frise-se que aquele sistema é uma ferramenta de apoio aos pregoeiros para habilitação em certame, mas
isto não exime os condutores da licitação de sua responsabilidade legal, consoante disciplina o art. 11 do Dec.
5.450/2005:

  
“Art. 11. Caberá ao pregoeiro, em especial:

 ...
 VI – verificar e julgar as condições de habilitação;”

  
Não é pelo fato de o registro ter sido efetuado de forma equivocada no SICAF, que o julgador do pleito se verá
obrigado a propagar o erro. Também não é o fato de outros órgãos da Administração terem aceitado as
demonstrações contábeis em desacordo com a lei de licitações, que este pregoeiro ao defrontar com tal ilegalidade
irá fazer parte de malgrado. O fato objetivo é que o recorrente deveria por força do inciso I do art. 31 da lei de
licitações apresentar as demonstrações contábeis, com o fim de se apurar os índices exigidos no edital e, na forma
da lei, in verbis:

 “Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
 I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma

da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 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;”

 Essa Lei a que se refere o texto da lei de licitações é a lei 10.406/2002, que disciplina em seu art. 1078 a data de
30/04 do ano subsequente como data limite para apresentação das demonstrações contábeis, do exercício anterior.
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A empresa foi convocada a apresentar os documentos de habilitação, no entanto, as demonstrações contábeis a
serem aceitas são foram realizadas de acordo com o edital, logo inaceitáveis sob a égide da lei.

  
Cabe ressaltar que não tem qualquer razão o recorrente quando diz que o pregoeiro habilitou proposta com valor
superior à sua em R$ 1.166,00 mensais. A diferença de valor total entre a proposta da CLIKNET e a da Orbitel é de
R$ 1.166,00, mas para os 12 meses da validade do contrato. O valor é superior em apenas R$ 97,17 mensais. Isso
quando o orçamento estimativo para o serviço era de R$ 78.060,00 e este foi aceito por R$ 27.599,00. 

  
Dados os vícios apontados na proposta da RECORRENTE, pelo descumprimento ao Edital e à legislação vigente e
pelo princípio da isonomia, não deveria ser outra a atitude do pregoeiro a não ser INABILITAR a RECORRENTE
CLICKNET. 

  
Por todo o exposto, requer a ORBITEL seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso da licitante CLICKNET e mantida a
decisão de aceitar a proposta da ORBITEL.

  
Nestes termos

 Pede deferimento.
  

 
Adalto Cesar Rodrigues Silva

 Diretor
 Orbitel Telecom 

  Fechar


