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Ilmo. Sr. Presidente e demais Membros da Comissao Permanente de Licitagao Prefeitura Municipal de
SAO JOAO DOS PATOS SAO JOAO DOS PATOS -MA

A empresa CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E
CONSULTORIA EIRELI ME, inscrita no CNPJ n° 16.828.096/0001-10, localizada na Rua Fernando
Drummond, 453-Centro-CEP 64.800-072, Floriano/PI, por intermedio de seu representante legal Sra.
Cristianne Gomes Dias, brasileira, casada, empresaria, portadora da Cedula de Identidade/RG
n°258814620039 SSP-MA e inscrita no CPF sob o n° 017.534.343-86, residente e domiciliado(a) na
cidade de Floriano-Pl, , na condigao de licitante no certame em epigrafe, vem respeitosamente e
tempestivamente apresentar diante desta comissao, razoes de recurso. O prazo come9aram a contar a
partir o dia 29/04/2022 ate 06/05/2022, conforme os 05 dias uteis que rege a lei 8666/93.

Consderando que o Mandado de Seguranga e meio constitucional posto a disposigao de toda
pessoa fisica ou juridica, para a protegao de direito individual ou coletivo liquido e certo, lesado ou
ameagado de lesao, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as fungoes que
exerga, nos termos do art.5, LXIX e LXX, da carta republicana.

Considerando que a manutengao da decisao na forma em que se encontra pode causar graves
prejuizos ao erario por ir de encontro a competitividade do certame;

Considerando que a decisao fere brutalmente o principio de ampla concorrencia, supremacia
do interesse publico sobre o particular, legalidade e razoabilidade para a administragao;

Considerando a possibilidade da Administragao local rever seus atos sem ajuizamento e
responsabilizagao de seus agentes publicos.

Considerando a aplicagao do principio da autotutela, competigao e da razoabilidade.

Recurso Administrative*
Contra decisao da mesa que optou de forma equivocada em inabilitar a Empresa CRISTI ANNE

CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI ME, que conforme as
disposigoes a seguir aduzidas, sera devidamente explicado e elucidado.
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DO JULGAMENTO DA COMISSAO

Na abertura dos trabalhos do certame em epigrafe, a mesa de forma totalmbate-equivocada-
inabilitou a empresa CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA
ElRELI ME, usando do artificio que a mesma nao cumpriu o solicitado no item 5.2 do edital. Diante da
injusta decisao a representante, usado de parametros solicitou o prazo de recurso, o que sera exposto em
tese e paramentos a seguir.

n

DA FUNDAMENTAQAO
Ao participar de um certame, por forga da Lei 8.666/93, a regra e que a licitante apresente todos

os documentos corretamente em conformidade com o edital. Os artigos 3 e 41 da Lei de Licitagoes
tratam do principio da vinculagao ao instrumento convocatorio. Que pressupoe que as empresas
participantes obedegam o edital. Ocorre que, existem outros principios que regem as licitagoes. Bern
como o principal objetivo de uma licitagao publica e encontrar a proposta mais vantajosa. Com base
nisso, entendendo essa relagao entre principios, a propria Lei 8.666/93 previu a possibilidade de realizar
diligencia complementar. Esse instrumento serve para privilegiar a competigao mediante a manutengao
de licitantes. Ou seja, o objetivo e nao inabilitar ou desclassificar uma empresa capaz, por uma omissao
ou erro simples, que podem ser verificados ou corrigidos.

Podemos verificar que esse entendimento e corroborado pela jurisprudence. Tanto o Tribunal
de Contas da Uniao quanto os Tribunals de Justiga ja pacificaram o entendimento. E aplicado o
formalismo moderado na analise desses casos, prevalecendo o resultado sobre a forma estrita:

-EMBARGOS DE DECLARACAO. APELACAO CfVEL.
MANDADO DE SEGURANCA. LICITACAO. PROPOSTA
DECLARADA VENCEDORA. FALTA DE ASSINATURA NA OFERTA
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE QUE NAO COMPROMETE OS
PRINCfPIOS NORTEADORES DO COMPETIT6RIO. AUS^NCIA DE
DIREITO DO CONCORRENTE PUGNAR PELA INABILITA?AO. A
licitagao destina-se a garantir a observance do principio
constitucional da isonomia e da proposta mais vantajosa para a
Administragao (art. 3® da Lei n. 8.666/93). A Administragao
acha-se vinculada as condigoes do edital (art. 41 da Lei n.
8.666/93). Todavia, conforme entendimento sedimentado no
ambito do STJ, rigorismos formais extremos e exigences
inuteis nao podem conduzir a interpretagao contraria a
finalidade da lei. Tal ocorre no caso dos autos, em que se
mostra correta a decisao administrativa que declarou
habilitada, concorrente que deixou de assinar a oferta
financeira, porem e identificada atraves de rubrica e dos
demais documentos que compoem a proposta, que se mostrou
mais vantajosa para a Administragao. Ausencia de qualquer
vulneragao dos principios da licitagao. Inexistencia de direito
da concorrente pugnar pela sua inabilitagao. A questao quanto
a perda do objeto em razao da assinatura do contrato somente
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foi suscitada apos o julgamento da apelagao. Embargos
rejeitados.|| Fonte: Embargos de Declaragao Ne 70052251790,
Vigesima Primeira Camara Clvel, Tribunal de Justiga do RS,
Relator: Marco Aurdlio Heinz, Julgado em 27/02/2013 - site
TJRS.

Neste mister ja podemos observar que a inabilitagao da empresa CRISTIANNE
CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI ME foi feita de forma errada,
uma vez que o documento juntado pela mesma apresenta todas as informagoes necessarias para sua
habitagao.

Os Certificados e a inscrigao municipal apresentados, estava em copia simples, so que os
originais estavam em pose da representante legal na qual apresentou para conferencia, so que nao foi
aceita pela comissao, alegando que teria que ser dado a conferencia antes da sessao.

Sobre nao conferir a documentagao com as originais na hora da sessao, a comissao acatou a
informagao do outro licitante que nao era para seguir a Lei n° 8666/93 e sim o edital, que nao iria
realizar a conferencia com os originais, que os documentos teria que ser autenticado antes da sessao.

Em uma analise minuciosa no edital, nao ha, literalmente, no edital comando expresso
afirmando que o licitante deveria apresentar documentos originais para autenticagao das copias em
momento anterior ao do recebimento da documentagao de habilitagao, 90b pena dedesdassificagao.

Dessa forma, nao havia razoes juridicas que justificassem a manutengao da desclassificagao da
empresa.

Vejamos alguns acordao:

Acordao TCU n. 801/2004

“ (...) No que conceme a alegagao de que a exigencia de que todos os
documentos relacionados no edital sejam apresentados em original ou copia autenticada
por cartorio competente ou publicagao em orgao da imprensa oficial fere as disposigoes
contidas nos arts. 384 e 385 do CPC, visto que nao considera a possibilidade de servidor
da comissao de licitagao ou nomeado por ela certificar a autenticidade de fotocopia
apresentada em conjunto com o original, tal interpretagao nao encontra abrigo. Ora, para
que servidor possa atestar a autenticidade de copias de documentos devem ser
disponibilizados necessariamente seus originais, justamente uma das formas de
apresentagao de documentos prevista no questionado item 4.5 do edital da referida
licitagao.

Quanto as jurisprudences do TCU, seguem algumas para sua apreciagao:

Acordao TCU n. 1.574/2015

“ 12. Tal previsao editallcia claramente afronta o art. 32 da Lei 8.666/93, o qual
preve que “ os documentos necessarios a habilitagao poderao ser apresentados em
original, por qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente ou por
servidor da administragao ou publicagao em orgao da imprensa oficial” . O referido
dispositivo tambem nao permite nenhuma restrigao temporal para que a comissao de
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licitagao se recuse a autenticar os documentos, como previsto no item 6.2.1.5.1 do edital
impugnado.”

O presidente a pretexto de dar ‘estrito’ cumprimento a uma clausula editalicia, atuou de forma
absolutamente desarrazoada, prejudicial ao erario e ao interesse do orgao contratante. O servidor tinha
diante de si documentos de valor probante maior do que o de copias de documentos autenticadas em
cartorio. Estava de posse dos documentos originais comprobatorios dos requisitos exigidos para
habilitagao.’

Sobre a Inscrigao Municipal motivo de alegagoes por parte dos licitantes faremos um breve
relato.

“ prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver ,
relativoaodomicilioou sededolidtante, pertinenteaoseu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual”

A citada exigencia refere-se a “ INSCRigAO ESTADUAL” ou “ INSCRigAO MUNICIPAL” .
Trata-se do documento que comprova a inscrigao da empresa no cadastro de contribuintes, ou seja, para
o exercicio da atividade, a empresa devera inscrever-se como contribuinte para iniciar o pagamento dos
impostos. Esse e o fim da exigencia em questao que visa obter a certeza de que a empresa e contribuinte
e esta apta para emitir documentos fiscais.

Qual seria a prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo a
sede da proponente, pertinente a seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual?

O edital e nem a legislagao nomeia ou indica qual seria esse documento. O que ambos exigem e
a comprovagao da inscrigao no cadastro de contribuintes. Dependendo do ramo de atuagao da empresa
ela podera recolher tributos estaduais ou municipais ou para ambos os fiscos. Dessa forma, sera
cadastrada ou pela Fazenda Estadual ou Municipal. A prova de inscrigao no cadastro de contribuintes
nada mais e do que uma certidao, declaragao ou documento publico expedido pela Prefeitura ou Estado
onde conste a declaragao ou se constate que a empresa e contribuinte e esta regular com suas
obrigagoes.

Afinal, qual seria o documento para comprovar essa situagao de inscrigao estadual e ou
municipal. Repita-se mais uma vez que o Edital nao estabeleceu que essa comprovagao seria realizada
por determinado documento especifico. Exige-se apenas que haja comprovagao. Nesse norte, qualquer
documento idoneo e meio de prova para comprovar a inscrigao.

A empresa CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA
ElRELI ME apresentou documentos que demonstram que esta regularmente inscrita no cadastro de
contribuintes do Municipio de sua sede e compativel com a atividade ramo objeto da licitagao, conforme
se verifica pelo numero da inscrigao da empresa junto ao fisco municipal da cidade de Floriano-PI-sede
da empresa-conforme consta em sua Certidao Negativa expedida pela prefeitura.

COM EFEITO, a prova de inscrigao no cadastro de contribuintes do municipio da sede da
empresa foi efetivamente juntada aos autos do certame licitatorio. Nao e necessario juntar a fica de
inscrigao cadastral aludida pela empresa recorrente. Ressalte-se mais uma vez, que a legislagao e o
edital nao exigem a apresentagao da ficha de inscrigao cadastral, mas apenas prova de que ela existe e e
pertinente ao ramo de atividade da empresa compativel com o objeto do certame, que no caso em
questao poderia facilmente ser substituido pela certidao do municipio, onde tem todas as informagoes.
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Necessario se faz ressaltar que, o procedimento licitatorio jamais podera ser considerado um fim
em si mesmo, mas um meio para, em nome do interesse publico, efetivar a contratagao da proposta mais
vantajosa e do licitante apto. Justamente por isso e que, no curso do certame, nao se pode ater ao
excesso de formalismo, por se dizer, nao e possivel privilegiar a forma em detrimento da materia.

Portanto, basta que, no exame das condigoes de preenchimento das regras insertas no instrumento
convocatorio, os documentos apresentados pelos licitantes sejam materialmente validos para que se
declare o vencedor. TCU- Tribunal de Contas da Uniao assim decidiu:

"o apego a formalismos exagerados e injustificados e uma manifestagao pemiciosa da
burocracia que, alem de nao resolver apropriadamente problemas cotidianos, ainda causa dano ao
Erario, sob o manto da legalidade estrita. Esquece o interesse publico e passa a conferir os pontos e
virgulas como se isso fosse o mais importante a fazer. Os principios da proporcionalidade e
razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor consequencias de severidade incompativel com a
irrelevancia de defeitos. Sob esse angulo, as exigencias da Lei ou do edital devem ser interpretadas
como instrumentais." (TCU, 004809/1999-8, DOU 8/11/99, p.50, e BLC n° 4, 2000, p. 203.)

Pensar o contrario e desprestigiar a razoabilidade, alem de fomentar pratica nefasta que se
tornou habitual nos certames nacionais: os licitantes, ao reves de apresentarem pre90s e servigos ou
materiais compativeis com o objeto de edital, acabam se tomando experts em escarafunchar algum
defeito, o mais infimo que seja, na proposta ou documentagao dos seus concorrentes e, via de
consequencia, alija-los do procedimento licitatorio, angariando, assim, uma contratagao fixada a partir
dos seus proprios moldes, interesse exclusivamente particular.

o

Faremos agora algumas perguntas:

Qual o maior objetivo em um processo licitatorio?

A quem e dado deixar-se levar por argumento fragil e atender interesse unicamente particular e
que podem levar a ganhar com pregos mais elevados?

No mesmo norte o Tribunal de Justiga do Rio de Janeiro julgou ser possivel
habilitar licitante que, a tltulo de comprovar a inscrigao no fisco, apresentou apenas
Certidao de Regularidade Fiscal: "Agravo Regimental em Agravo de Instrumento -

Mandado de Seguranga - Municipio de Itaguai - Decisao que deferiu pedido liminar
para sustar processo de Iicitagao, em que a Impetrante foi desclassificada por nao ter
cumprido o disposto no item 9.1.2, alinea b, do Edital, que preve a apresentagao de
prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal - Impetrante que
apresentou Certidao de Regularidade Fiscal expedida pelo Municipio, que comprova
nao somente sua condigao de contribuinte municipal cadastrado, eis que o documento
contem o numero de sua inscrigao municipal, como tambem sua situagao de
regularidade junto ao fisco - Presenga do fumus boni juris e do periculum in mora - Ato
judicial que nao e teratologico nem contrario a lei ou a evidente prova dos autos -
Manutengao do decisum que se impoe - Incidencia da Sumula 58 desta Corte -
Reiteragao dos mesmos argumentos em sede de agravo intemo Desprovimento do
recurso." (TJ-RJ - AI: 00260178320148190000 RIO DE JANEIRO ITAGUAI 1 VARA
CtVEL, Relator: LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de
Julgamento: 27/08/2014, SETIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicagao:
01/09/2014).
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Quem vai reparar o dano ao erario publico pelo gasto de dinheiro publico a mais sem
necessidade?

Qual dos servidores ou o gestor vai responder por improbidade administrativa face a
indisponibilidade do interesse publico?

Com todo e devido respeito, mais a comissao de licitagao da Prefeitura de Sao Joao dos Patos,
que sempre prezou pela ampla concorrencia cometeu um erro grotesco ao ir contra a preceitos
constitucionais e legais basicos inerentes a Administragao Publica, deixado de aceitar por mera
formalidade, uma vez que o documento apresentado ja e o suficiente para atender a pega.

As desconformidades sanaveis na proposta de pregos afiguram-se
insuficientes para a desclassificagao de concorrente.

Acordao 2836/2008 Plenario (Sumario)

Ora, se a CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI ME ,
tivesse ferido os elementos TECNICOS em sua habilitagao, ela poderia ser desclassificada
sumariamente. O que nao ocorreu no caso.

Observe os principios da supremacia do interesse publico, da
razoabilidade, da proporcionalidade, da motivagao e da ampla defesa,
de forma a evitar a desclassificagao de propostas em face de falhas em
que nao haja comprovagao de que o licitante obteve vantagem com a
situagao, especialmente quando a motivagao para o ato
desclassificatorio for imprecisa e houver o risco de contratagao
antieconomica. Acordao 536/2007 Plenario

Portanto e INCONCEBIVEL a decisao USAR DE MEIO CERCEATIVO DE COMPETIQAO
FAZENDO EXIGENCIA QUE PODERIA SER SANADA, AINDA MAIS FRENTE A
APRESENTAQAO DE TODOS OS DOCUMENTOS DE QUALIF1CAQAO TECNICA E
HABILITATORIA QUE COMPROVAM A QUALIDADE TECNICA DA EMPRESA. JOGANDO
POR TERRA E ECONOMICIDADE a comissao de licitagao pautou-se em desclassificar empresa que
pode apresentar proposta mais vantajosa ao municlpio pautando-se em um EXCESSO DE
FORMALISMO.

Assim, alem de ferir direito liquido e certo no prosseguimento do certame, a comissao de
licitagao incorreu em ato de improbidade administrativa passlvel de agao competente e mandado de
seguranga, por vergastarem principios basicos da Administragao Publica como a busca da ampla
competitividade, razoabilidade, eficiencia e legalidade expurgando do certame empresa totalmente
idonea e que preencheu todos os requisitos habilitatorios conforme rege a Lei:8666/93.

" E irregular a inabiIitagao de licitante em razao de au9§ncia de
informagao exigida pelo edital , quando a documentagao entregue contiver
de maneira implicita o elemento supostamente faltante e a Administragao
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nao realizar a diligenda prevista no art . 43, § 3°, da La 8.666/93, por
representar formalismo exagerado, com prquizo a competitividade do
certame. (Acordao 1795/2015— Plenario)"

" £ irregular a de9dassificagao de empresa lidtante por omissao de
informagao de pouca relevanda sem que tenha ado feita a diligenda
facultada peio § 3° do art . 43 da Lei n° 8.666/1993. (Acdrdao 3615/2013 -
Plenario)'1

Assim e que, em linhas gerais a lei ja determina a conduta a ser adotada pelo gestor na condugao
da Administragao Publica. Nao por outra razao, o Tribunal de Contas da uniao - TCU em Acordao
112/2007 Plenario, em situagao analoga assim manifestou:

"ao examinar o assunto no primeiro momento (...), compreendi como adequadas as proposigoes
entao formuladas (...), uma vez que as irregularidades notidadas nos autos configuram risoo de
inobservanda, no processo lidtatorio, dos princfpios da competigao e da i 9onomia, alem da
possibilidade de frustragao da escolha da proposta mais vantajosa, entendendo oportuna, desse modo, a
manifestagao do gestor" (Negrito nossos).

Nos dizeres do mestre MAR^AL JUSTEN FILHO: A vantajosidade configura-se como "A
maior vantagem correspondente situagao de menor custo e maior beneficio para a Administragao".

Em suma, o que podemos abstrair da problematica e que nos deparamos com uma empresa que
teve sua habitagao exaurida do processo de forma injusta e que foi desclassificada mesmo apresentando
informagoes que colaboram para sua continuidade no processo.

n DOSPEDIDOS

Diante de todo exposto, REQUER que o presente recurso seja conhecido e julgado procedente, e
que o municipio de Sao Joao dos Patos, diante de tao aclarada fundamentagao, habilite a empresa
CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI ME, dando
continuidade ao processo, garantindo assim a legalidade; impessoalidade; moralidade; igualdade e
publicidade no processo em epigrafe.

Nestes termos, perde e aguarda deferimento.

Floriano -PI, 04 de maio de 2022
CRISTIANNE
GOMES
DIAS:01753434386

Cristianne Gomes Dias
Titular Administradora

RG: 258814620039 SSP-MA
CPF n° 017.534.343-86
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