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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE
1. DOS FATOS

Foi realizada, em 11 de janeiro de 2020, às 10 horas, a sessão pública do Pregão Eletrônico CRCRJ nº 03/2021, cujo
objeto é a contratação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada e desarmada.

Inicialmente, o licitante OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ 26.344.455/0001-18, arrematou
o objeto pelo melhor lance de R$ 268.206,52 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e seis reais e cinquenta e dois
centavos), porém a empresa foi inabilitada por descumprimento do item 9.10.5.3 do Edital.

O licitante BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, CNPJ 05.234.289/0001-27, arrematou o objeto pelo melhor lance de
R$ 268.228,00 (duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e oito reais), com valor negociado a R$ 268.227,84
(duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Os documentos de habilitação foram analisados com o auxílio da equipe de apoio, onde chegou-se à conclusão de que
estavam de acordo com o que fora pré-definido no Edital.

A proposta acompanhada da planilha de custo e formação de preços foi analisada com o auxílio da equipe de apoio ao
pregão e da área demandante, onde chegou-se à conclusão de que era necessário um ajuste na Planilha.

Foi solicitado ao arrematante BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA que zerasse o valor provisionado para o
pagamento de “Substituto na Cobertura de Férias”, item A do Submódulo 4.1, uma vez que adotou a provisão máxima
de 12,10% em “Férias + Adicional de Férias” no item B do Submódulo 2.1. O licitante cumpriu tempestivamente o
solicitado por este Pregoeiro.

Este Pregoeiro, durante o chat da sessão pública, promoveu diligência, uma vez que a empresa arrematante zerou o
Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada.

Foi informado à licitante que poderia utilizar para esta cobertura seus funcionários ociosos, desde que não fossem
funcionários alocados em outros postos do CRCRJ, porém não poderiam repassar este custo ao CRCRJ.

Foi, ainda, informado à licitante de que não seria possível qualquer solicitação de equilíbrio econômico-financeiro do
Submódulo 4.2 ao longo de toda a vigência contratual, sob a alegação do saldo ser insuficiente para cobrir o
funcionário intrajornada.

Houve a anuência expressa da empresa arrematante no chat da sessão pública.

Uma vez que o licitante arrematante BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA enviou tempestivamente a proposta
acompanhada da planilha de custos e formação de preços e apresentou todos os documentos de habilitação exigidos no
Edital, foi, portanto, declarada vencedora do certame.

Não concordando com a decisão, os licitantes OGVIG SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ
26.344.455/0001-18, HAWK SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, CNPJ 16.930.136/0001-30, e VETORSEG VIGILANCIA
PATRIMONIAL LTDA, CNPJ 18.981.763/0001-26, manifestaram tempestivamente suas intenções de recurso.

Verificada a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, coube a este Pregoeiro aceitar as 3
(três) intenções de recurso.

2 (Dois) recursos foram protocolizados tempestivamente, assim como as respectivas contrarrazões. O licitante OGVIG
SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ 26.344.455/0001-18, não apresentou recurso.

2. DAS RAZÕES

2.1. LICITANTE HAWK SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Em seu recurso, o licitante, em síntese, alega:

a) Erro irreparável na Planilha de Custos que não cotou o valor do intervalo;

b) Violação ao princípio do instrumento convocatório;

c) Violação ao princípio da isonomia.

Em seu pedido, o recorrente requer a inabilitação da empresa BEST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.

2.1. LICITANTE VETORSEG VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

Em seu recurso, o licitante, em síntese, alega:
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a) Que a recorrida não cumpriu as regras editalícias, especialmente no que se refere aos itens 6.3 e 8.2 do Edital e
3.9.5.3, 8.3 e 24.2 do Termo de Referência;

Em seu pedido, o recorrente requer a reconsideração da decisão que julgou como vencedora a empresa BEST
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, declarando sua desclassificação.

3. DAS CONTRARRAZÕES

3.1. LICITANTE HAWK SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Em suas contrarrazões, o licitante vencedor, em síntese, alega que:

a) O Edital exige a cobertura intrajornada – item 3.9.5.3;

b) A resposta data por este Pregoeiro ao pedido de esclarecimento mencionado pela recorrente não exige o pagamento
de hora extra intrajornada;

c) Irá atender aos itens 5.1.1.7, 5.1.1.15 e 5.1.1.16 do Edital, relativos à execução dos serviços;

d) Durante o chat da sessão pública, mesmo após a advertência do Pregoeiro, concordou com os termos e manteve sua
proposta.

Em seu pedido, a recorrida requer que seja negado provimento ao recurso apresentado pela recorrente, mantendo-se a
sua habilitação.

3.1. LICITANTE VETORSEG VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

Em suas contrarrazões, o licitante vencedor, resumidamente, alega que:

a) Conforme item 3.9.5.3, está claro a cobertura por profissional substituto, folguista, rendição ou qualquer outra
nomenclatura aplicada com a mesma finalidade;

b) A resposta data por este Pregoeiro ao pedido de esclarecimento mencionado pela recorrente não exige o pagamento
de hora extra intrajornada;

c) Irá atender aos itens 5.1.1.7, 5.1.1.15 e 5.1.1.16 do Edital, relativos à execução dos serviços;

d) Durante o chat da sessão pública, mesmo após a advertência do Pregoeiro, concordou com os termos e manteve sua
proposta.

Em seu pedido, a recorrida requer pela improcedência do pedido feito pelo licitante recorrente, mantendo a sua
classificação.

4. DO MÉRITO

Inicialmente, cabe esclarecer os fatos anteriores à abertura da fase de lances do Pregão.

Recebemos 6 (seis) pedidos de esclarecimentos acerca do PE 03/2021. Todos eles recebidos e respondidos de forma
tempestiva.

Destes pedidos, 3 (três) fizeram questionamentos semelhantes, conforme exposto abaixo:

Pedido de esclarecimento nº 3
Grupo Sermacol – recebido em nosso e-mail às 11:26 do dia 05/01/2021.
Questionamento 5: Para os postos com jornada 12x36, os profissionais poderão fazer a escala de revezamento durante
o almoço? Ou será obrigatório a cotação do Intervalo Intrajornada (1 hora por dia)? Ou precisaremos incluir o custo de
um almocista/jantista?
Pregoeiro – respondido por e-mail às 15:56 do dia 05/01/2021.
Resposta 5: Será obrigatória a inclusão de um intrajornada.
Tal questionamento e resposta foram divulgados no Comprasnet no dia 05/01/2021.

Pedido de esclarecimento nº 4
Grupo OG – recebido em nosso e-mail às 11:27 do dia 06/01/2021.
Questionamento 1: É permitido o rodizio entre os colaboradores, durante o intervalo de descanso/almoço, ou,
obrigatoriamente deve ser previsto a adicional intrajornada ou rendição?
Pregoeiro – respondido por e-mail às 12:46 do dia 06/01/2021.
Resposta 1: Será obrigatória a inclusão de um intrajornada.
Tal questionamento e resposta foram divulgados no Comprasnet no dia 06/01/2021.

Pedido de esclarecimento nº 6
BEST – recebido em nosso e-mail às 15:07 do dia 06/01/2021.
Questionamento 1: É permitido o rodizio entre os colaboradores, durante o intervalo de descanso/almoço, ou,
obrigatoriamente deve ser previsto a adicional intrajornada ou rendição?
Pregoeiro – respondido por e-mail às 15:20 do dia 06/01/2021.
Resposta 1: Será obrigatória a inclusão de um intrajornada.
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Tal questionamento e resposta foram divulgados no Comprasnet no dia 06/01/2021.

A resposta data por este Pregoeiro a todos os interessados baseou-se no item 3.9.5.3 do Termo de Referência, exposto
abaixo:

3.9.5.3. A cobertura intrajornada noturna deverá ser concluída antes das 22h, de maneira que a porta principal do
prédio não seja aberta após este horário, salvo por motivo de força maior.

Observa-se que, quando é mencionado “um” intrajornada, refere-se à necessidade da contratada de manter um
substituto para atendimento ao item 3.9.5.3.

Não cabe a este Pregoeiro nem a Comissão de Licitação, desde que não contrariem exigências legais, declarar
subjetivamente a inexequibilidade de itens isolados da proposta da licitante, mas facultar aos participantes do certame
a possibilidade de comprovarem a exequibilidade das suas propostas.

Tal entendimento está expresso no instrumento convocatório:

8.7 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não
caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.

8.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências (...), para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

Tal posicionamento também é recomendado pelo Tribunal de Contas da União – TCU. Exponho abaixo trechos do
Acórdão TCU nº 1079/2017 – Plenário, divulgado no Informativo Licitações e Contratos TCU nº 323:

“Em representação formulada por empresa licitante, fora dada ciência ao Tribunal acerca de irregularidade ocorrida em
licitação realizada sob o Regime Diferenciado de Contratação, na modalidade presencial, pelo Município de Boa Hora/PI,
para implantação, com recursos repassados pela Funasa, de sistema de abastecimento de água naquela
municipalidade. Entre as irregularidades detectadas, o relator, em seu voto, destacou “a decisão de desclassificar as
empresas que ofertaram as duas melhores propostas, por uma situação de inexequibilidade não cabalmente
demonstrada”. Acerca da questão, citou o esclarecimento apresentado pelo Ministro Benjamin Zymler no voto que
embasara o Acórdão 571/2013 Plenário: “Quando se trata do limite mínimo, ou seja, da aferição da exequibilidade das
propostas, não há motivos para se afastar da jurisprudência desta Corte (v.g. Acórdão 1426/2010-Plenário) no sentido
de que sempre deve ser propiciado ao licitante a possibilidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta. Ou
seja, os limites objetivos de exequibilidade fixados em norma e/ou adotados no edital possuem, em regra, apenas
presunção relativa, podendo ela ser afastada de acordo com o caso concreto”. E também o contido no voto do Ministro
Bruno Dantas proferido no Acórdão 3092/2014 Plenário: “Os precedentes jurisprudenciais mencionados pela Secex/PE
revelam que não cabe ao pregoeiro ou à comissão de licitação declarar subjetivamente a inexequibilidade da proposta
de licitante, mas facultar aos participantes do certame a possibilidade de comprovarem a exequibilidade das suas
propostas. Daí a Súmula-TCU 262, a qual estipula que ‘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’. Na mesma linha, outras deliberações desta
Corte indicam que ‘a desclassificação de proposta por inexequibilidade deve ser objetivamente demonstrada, a partir
de critérios previamente publicados’. Nessa conformidade, a unidade técnica indicou o Acórdão 2528/2012, reforçado
pelo recente 1092/2013, ambos do Plenário”. Retornando ao caso em análise, o relator consignou que “pairando
dúvidas sobre a exequibilidade dos preços oferecidos no certame, a comissão de licitação deveria ter chamado a
Representante [empresa 1] e a [empresa 3] (Representante no TC 018.932/2016-9), ainda na fase de julgamento de
propostas, para que demonstrassem a viabilidade dos valores ofertados, em consonância com o entendimento
jurisprudencial desta Corte de Contas (Acórdãos ns. 2528/2012 (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho),
571/2013 (Relator Ministro Benjamin Zymler), 1092/2013 (Relator Ministro Raimundo Carreiro) e 3092/2014 (Relator
Ministro Bruno Dantas), todos do Plenários, dentre outros) e o enunciado 262 da súmula de jurisprudência do TCU, a
seguir transcrito: ‘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”. Acrescentou o relator, ainda, que “a análise das nove propostas obtidas
na Concorrência 002/2015 leva à conclusão de que não se tratava sequer de presunção relativa de inexequibilidade de
preços, tendo em vista que o valor médio obtido foi de R$ 1.728.683,85 e o limite legal para inexequibilidade (art. 48,
inciso II, § 1º, alíneas a e b, da Lei nº 8.666/93) seria 70% desse valor médio, ou seja, R$ 1.210.078,70, quantia essa
inferior ao preço das duas propostas desclassificadas (a oferta da [empresa 3] foi de R$ 1.368.667,85 e a [empresa 1]
apresentou proposta de R$ 1.454.630,02)”, para concluir que “resta comprovado que as duas empresas
supramencionadas foram inabilitadas indevidamente por inexequibilidade de preços”. Anuindo à proposta do relator, o
Plenário do Tribunal considerou a representação procedente, assinou prazo para a anulação do certame e do contrato
dele decorrente, determinou as audiências dos gestores responsáveis, entre outras providências”.

Importante frisar que o módulo 4 abarca os custos com o empregado repositor. Não existe regra para apresentação dos
percentuais. As empresas cotam conforme suas experiências.

Destaco, ainda, um importante posicionamento do TCU sobre o tema. Veja-se trecho extraído do Acórdão TCU nº
3.092/14, Plenário:

“REPRESENTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA POR CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. PROCEDÊNCIA.
ASSINATURA DE PRAZO PARA ANULAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO CERTAME. CIÊNCIA DE OUTRAS
IMPROPRIEDADES. ARQUIVAMENTO. ”
“1. Não há vedação legal à atuação, por parte de empresas contratadas pela Administração Pública Federal, sem
margem de lucro ou com margem de lucro mínima, pois tal fato depende da estratégia comercial da empresa e não
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conduz, necessariamente, à inexecução da proposta (Acórdão 325/2007-TCU-Plenário). ”
“2. A desclassificação de proposta por inexequibilidade deve ser objetivamente demonstrada, a partir de critérios
previamente publicados (Acórdãos 2.528/2012 e 1.092/2013, ambos do Plenário). ”
(...)
“VOTO”
“18. De se destacar, ainda, que não há norma que fixe ou limite o percentual de lucro das empresas. Com isso, infiro
que atuar sem margem de lucro ou com margem mínima não encontra vedação legal, depende da estratégia comercial
da empresa e não conduz, necessariamente, à inexecução da proposta. ”

O posicionamento do TCU exposto acima sobre o tema confirma que não poderia este Pregoeiro ter agido de forma
diferente, ou seja, não poderia ser definido um valor mínimo para a definição de exequibilidade daquele item.

Quanto ao alegado pela recorrente HAWK SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, esclareço que:

a) Não houve erro irreparável na planilha de custos;

Conforme item 8.14 do Edital:

8.14 Erros no preenchimento da proposta e da Planilha de Custo e Formação de Preços não constituem motivo para a
desclassificação. A proposta/planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que
não haja majoração do preço.

b) Não houve violação ao princípio do instrumento convocatório;

A recorrente alega que a recorrida deixou de atender o Anexo I – Termo de Referência do Edital.

Apesar do Termo de Referência exigir através do subitem 3.9.5.3 o substituto intrajornada, não há qualquer item do
Termo de Referência ou do Edital propriamente dito disciplinando que seria obrigatória a inclusão de valor mínimo para
a cobertura deste custo.

Como já mencionado anteriormente, cabe à licitante a comprovação da exequibilidade de itens isolados da planilha,
desde que não contrariem exigências legais. Os custos do módulo 4 da planilha de custos e formação de preços são
cotados conforme experiência da empresa licitante.

A resposta deste Pregoeiro foi no sentido da obrigação da disponibilização de um profissional por parte da contratada
para que o serviço não fosse interrompido.

c) Não houve violação ao princípio da isonomia pelos motivos expostos pela recorrente.

A recorrente alega que houve violação a este princípio em virtude da extensão de prazo para apresentação ou
substituição da planilha e aceite da planilha sem a cotação de intervalo intrajornada.

Conforme já exposto anteriormente, o item 8.14 do Edital define que erros no preenchimento da proposta e da Planilha
de Custo e Formação de Preços não constituem motivo para a desclassificação, devendo a proposta/planilha ser
ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.

O ajuste solicitado por este Pregoeiro e atendido pela recorrida no item A do submódulo 4.1 da planilha foi feito de
forma tempestiva. Conforme já explicitado mais de uma vez, não houve clausula ou determinação deste Pregoeiro que
obrigasse a inclusão de valor no item A do submódulo 4.2 da Planilha.

Quanto ao alegado pela recorrente VETORSEG VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, esclareço que:

a) A recorrida cumpriu todas as regras editalícias, inclusive os itens 6.3 e 8.2 do Edital e 3.9.5.3, 8.3 e 24.2 do Termo
de Referência.

Conforme item 6.3 do Edital:

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços apurados
mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

A recorrente acertadamente mencionou uma importante clausula que visa proteger à Administração de propostas que
não contemplem todos os reais custos da prestação dos serviços. Porém observemos o disposto no item 6.3.1:

6.3.1. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, (...), devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da
licitação, (...).

Conforme chat da sessão pública, este Pregoeiro alertou à recorrida que, em virtude de ter zerado o custo previsto no
submódulo 4.2, não poderiam repassar este custo ao CRCRJ. Inclusive, que não seria possível qualquer solicitação de
equilíbrio econômico-financeiro do submódulo 4.2 ao longo de toda a vigência contratual, sob a alegação do saldo ser
insuficiente para cobrir o funcionário intrajornada.

Como houve anuência da recorrida, não houve descumprimento ao item 6.3 do Edital.
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Conforme item 8.2 do Edital:

8.2. A análise da exequibilidade da Proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e
Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

Este item apenas informa que a exequibilidade da proposta será realizada com o auxílio da planilha de custos do
licitante arrematante. Como a recorrida enviou tempestivamente ambos os documentos, cumpriu assim o item em
comento.

Conforme item 3.9.5.3 do Termo de Referência:

3.9.5.3. A cobertura intrajornada noturna deverá ser concluída antes das 22h, de maneira que a porta principal do
prédio não seja aberta após este horário, salvo por motivo de força maior.

Este item se refere à etapa de execução do contrato e não a etapa de seleção do fornecedor. Caso haja o seu
descumprimento, tal fato será apurado pelos futuros fiscal técnico e gestor da contratação.

Cabe a este Pregoeiro, em virtude da possível inexequibilidade da proposta, promover as diligências necessárias para
que a licitante demonstre sua exequibilidade e se comprometa em arcar com o ônus em caso de eventual equívoco
(subitem 6.3.1).

Conforme item 8.3 do Termo de Referência:

8.3. O faturamento mensal da prestação dos serviços do posto de 44 horas semanais deverá levar em consideração os
dias efetivamente trabalhados para cômputo de vale-alimentação, vale-transporte e substituição na intrajornada.

Novamente é uma clausula relativa à etapa de execução do contrato, mais especificamente sobre a fiscalização
contratual. O dispositivo supramencionado informa que, caso o nº de dias efetivamente trabalhados seja inferior ao
apresentado na proposta (22 dias), haverá glosa do pagamento relativo à vale-transporte, vale-alimentação e
substituição na intrajornada.

Evidente que se a recorrida zerou os custos relativos ao substituto da intrajornada, não haverá qualquer pagamento
relativo a essa substituição, independentemente do número de dias trabalhados.

Conforme item 24.2 do Termo de Referência:

24.2. Tal valor foi obtido a partir da elaboração da planilha de custos e formação de preços com base nos pisos da
Convenção Coletiva registrada no MTE sob o nº RJ000369/2019 e no Caderno de Logística, elaborado pelo Ministério do
Planejamento e Gestão do Governo Federal.

O item 24.2 explicita como esta Administração chegou ao custo estimado mencionado no item 24.1, não sendo uma
norma cogente, não é possível inferir aprovação ou reprovação da proposta apresentada em virtude deste item.

5. DA DECISÃO

Assim, pelos fundamentos apresentados, decido por reconhecer os recursos, por serem tempestivos, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelos recorrentes HAWK SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, CNPJ
16.930.136/0001-30, e VETORSEG VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ 18.981.763/0001-26.

Apesar de negar os recursos expostos, este Pregoeiro defende, s.m.j., pela anulação do certame, pelos motivos
expostos a seguir.

Conforme artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de LICITAÇÃO PÚBLICA QUE ASSEGURE IGUALDADE DE CONDIÇÕES A TODOS OS
CONCORRENTES, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis
à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso)

O trecho destacado acima retrata o princípio da isonomia, que possui previsão expressa na Lei Geral de Licitações e no
Decreto Federal que regulamenta a Pregão na sua forma eletrônica.

Conforme artigo 3º da Lei nº 8.666/93:

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 sustentável 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. (grifo nosso)
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Conforme artigo 2º do Decreto nº 10.024/2019:

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.
(...)
§ 2º 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. (grifo nosso)

Não se pode esperar que os agentes públicos sempre tomem as decisões corretas no desempenho de suas funções.
Dessa forma, é imperioso que exista uma forma de a Administração corrigir os seus próprios atos.

Nesse sentido, o princípio da autotutela estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar os seus
próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos.

Este princípio possui previsão em duas súmulas do Supremo Tribunal Federal:

Súmula nº 346 – A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula nº 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (grifo nosso)

Posteriormente, esse princípio ganhou previsão legal. Conforme artigo 53 da Lei nº 9.784/99:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Conforme exposto neste recurso, houve interpretação diversa da pretendida pelo Pregoeiro nos esclarecimentos
solicitados referentes ao Pregão Eletrônico nº 003/2021.

Como houve diferentes interpretações, é possível afirmar que não ocorreu, durante a sessão pública, a possibilidade de
ofertas isonômicas.

Importante destacar que este fato não afetou apenas as licitantes recorrentes, mas também, a todas que participaram
do certame.

Como não houve isonomia das propostas, não foi possível conceder a igualdade de condições a todos os concorrentes,
conforme preceituado em nossa Constituição Federal.

Encaminho, conforme item 11.2.4 do edital, para decisão da autoridade competente.
 Fechar


