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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

RECURSO:
A UNIFAP – CAMPUS OIAPOQUE

Ref.: Pregão Eletrônico nº Nº 03/2022 - UNIFAP
Processo n.º 23125.000460/2021-35.

FRANCISCO SEBASTIÃO DE ARAÚJO –ME inscrita no CNPJ.: nº 34.939.967/0001-55, inscrição estadual nº
03.008639-1, já devidamente qualificada nos autos do Pregão em epígrafe, vem apresentar RECURSO
ADMINISTRATIVO em face da decisão do pregoeiro em aceitar e habilitar a proposta apresentada pela empresa
BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas:

DO RECURSO ADMINISTRATIVO
01. Processo licitatório na modalidade pregão eletrônico com o objeto: 

Contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e
desinfecção, INCLUSIVE JARDINAGEM, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, materiais,
equipamentos e utensílios, a serem executados no âmbito da Universidade Federal do Amapá – Campus OIAPOQUE
situado no município de Oiapoque-AP, conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo. 

02. Foi realizada a abertura da sessão pública do pregão e passadas todas as fases do certame, o pregoeiro
declarou o aceite e a habilitação da proposta apresentada pela empresa Recorrida. 
03. Em que pese o evidente conhecimento técnico do Pregoeiro e equipe de apoio, a Recorrente insurge-se à
decisão, uma vez que a mesma contraria os termos do edital e da legislação vigente.
DO MÉRITO

04. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA.

04.1 Para tomar a decisão, ressalta-se, de forma EQUIVOCADA, o nobre Pregoeiro teve como base a planilha de
custos e formação de preço contidas conforme modelo no edital publicado no site do COMPRASNET, apresentada
pela Recorrida, na qual consta diversos vícios editalícios irregulares, que tornam julgamento do certame
improcedente, vejamos:

05. A empresa BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI, deixou de cotar o PCMSO no valor de R$ 35,00, de
acordo com a CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - SESMT, PCMSO, PPRA, E EXAMES MÉDICOS, da CCT
AP00006/2021.

06. No modulo 4.1 onde consta na planilha enviada pela empresa BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI o
calculo para este modelo é o seguinte:
base de cálculo para o módulo 4 = módulo 1 + módulo 2 + módulo 3.

Mais a empresa BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI, está calculando em cima do modulo 1, em cima do
salário base:

modulo 1= 1.227,09 + modulo 2= 1.291,02 + modulo 3 = 38,63 = 2.562,74 (errado), ainda assim a empresa não
está calculando em cima do total do somatório dos 3 módulos e sim somente em cima do modulo 1 = 1227,09,
totalmente errado

A 0,93% 11,41 
B 0,28% 3,11 
C 0,04% 0,53 
D 0,03% 0,41 
E 0,03% 0,41 
F 0,000% - 

1,32% 16,17 

Modulo 1= 1.227,09 + Modulo 2= 1.371,78 + Modulo 3 = 78,54 = 2.677,41, agora com valores sobre o total dos 3
modulo = 2.621,05

A 8,33% 218,33
B 0,28% 7,33
C 0,04% 1,04
D 0,03% 0,78
E 0,03% 0,78
F 0,000% - 

8,710% 228,26

Uma diferença de R$ 212,09 a menor

A empresa cotou o valor irrisório de R$ 16,176 quando o correto é R$ 228,26.
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07. Quanto aos atestados apresentados os mesmos não possuem 03 (três) anos de comprovação
Atestados apresentados:
• Defensoria pública do para início 06/2020, termino 06/2021 = 1 ano
• Dnit 650/2020, início 19/10/2020, expedido em 22/06/2021, menos é um ano (não pode ser aceito)
• Ipam 07/2020, não tem data início nem fim (não pode ser aceito)
• Astral início 05/11/2018 a 03/11/2019 = 1 ano
• Basa 20/113 11/09/2020 a 10/10/2021 = 1 ano, mais concomitante com o atestado da defensoria pública do
para

Então vejamos caro pregoeiro somando todos os atestados da somente 2 anos experiencia e não três:

9.11 Qualificação Técnica: 
9.11.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado (s)
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

9.11.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços
executados com as seguintes características mínimas: 

9.11.1.1.1 Comprovação que a licitante atuou com gestão de mão de obra de qualquer categoria. 
9.11.1.2 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou
secundária especificadas no contrato social vigente; 

9.11.1.3 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos,
um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017. 

9.11.1.4 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de
diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-
A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

9.11.1.5 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços, sendo
aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 3 (três) anos serem
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

08. A decisão do pregoeiro em aceitar e declarar vencedora do certame licitatório a empresa BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO EIRELI, violou vários princípios, como por exemplo, o do julgamento objetivo e o da vinculação ao
instrumento convocatório levando a não observância da ISONOMIA e da IMPESSOALIDADE.

09. Com efeito, para assegurar ISONOMIA e a IMPESSOALIDADE na fixação e avaliação dos critérios de julgamento
previstos no instrumento convocatório, bem como garantir a sua estrita observância, há o PRINCÍPIO DO
JULGAMENTO OBJETIVO, consignado nos arts. 3° e 40°, VII da Lei 8.666/93:
"Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de
seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o
local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes,
e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
(...) 
VIl - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;"
Nesse sentido, o que se aplica também na fase de habilitação, confirma a lição de Odete Medauar:
"O julgamento, na licitação, é a indicação, pela Comissão de Licitação, da proposta vencedora. Julgamento objetivo
significa que deve nortear-se pelo critério previamente fixado no instrumento convocatório, observadas todas as
normas a respeito."
Tal princípio, continua a doutrinadora, “impõe que o julgamento da licitação se proceda mediante a análise de
requisitos objetivos e claros, previamente definidos no instrumento convocatório da licitação, à luz da Lei de
Licitações e Contratos e demais legislações aplicáveis. Assim, em quaisquer atos praticados pelo Órgão Licitante
em que exista alguma espécie de julgamento e, portanto, de onde resultem efeitos seletivos entre os licitantes, em
benefício de alguns, todos esses atos não podem ser ditados por apreciação subjetiva, que dão margem a
discricionariedade, nem por critérios variáveis, a apontar cada momento em uma direção”

10. O princípio do julgamento objetivo almeja, como é evidente, impedir que a licitação seja decidida sob o influxo
do subjetivismo, de sentimentos, impressões ou propósitos pessoais dos membros da comissão julgadora. Essa
preocupação está enfatizada no art. 45 da lei licitatória federal.

11. A Administração Pública, quando deseja contratar bens ou serviços, não apenas está obrigada a licitar, senão
também deve forçosamente fazê-lo com igualdade de tratamento entre os licitantes, sendo conclusivo que a não
apresentação de atestado de capacidade técnica na forma exigida pelo edital, erros ou omissões na elaboração das
planilhas de custos e formação de preços em discordância com o edital, viola tal princípio.

12. Outro princípio violado, foi o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O princípio da vinculação ao
instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula não só a Administração, como
também os administrados às regras nele estipuladas. Dessa feita, em se tratando de regras constantes de
instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. É o que estabelece a Lei nº 8.666/1993, verbis:
“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 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 administrava, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”
“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
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vinculada”.
Nesse sendo, vale citar a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de mencionado no art. 3
da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a Administração não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o
julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital. O
princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, pois estes não
podem deixar de atender aos requisitos do instrumento.”

13. A não observância por parte do Pregoeiro desses ditames, desses preceitos relevantes, compromete a validade
do processo de licitação, tornando-o vulnerável à sua desconstituição por razões de juridicidade pela autoridade
administrativa ou judicial competente. Não é outra a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, na Obra Curso de
Direito Administrativo, 13 ed, São Paulo: Malheiros, 2001:
“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica
ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa
insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu
arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra”.

14. Imperioso destacar que as formalidades impostas pela lei, atos normativos e instrumento convocatório para a
licitação são obrigatórias para os licitantes e agentes públicos nela envolvidos. Em princípio, se houver a ausência
ou a prática defeituosa do requisito procedimental, o licitante será prejudicado ou o processo administrativo ficará
passível de invalidação.

15. Nas licitações, os princípios jurídicos funcionam como bússolas na concretização das regras jurídicas que
disciplinam a matéria no plano constitucional e infraconstitucional. Cabe ao gestor público justamente empregar
esses preceitos fundamentais para otimizar a seleção da melhor proposta e a preservação da garantia da isonomia.
Havendo violação a um princípio jurídico durante a formação ou desenvolvimento da licitação, a sua validade, bem
como a juridicidade de seu resultado, deverá ser objeto de invalidação, seja pela própria Administração Pública,
seja pelos órgãos responsáveis pelo seu controle externo.

16. Transcrevemos jurisprudências sobre o que acima explanamos:
EMENTA. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE QUE DESCUMPRIU ITEM EXIGIDO NO EDITAL. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA.
PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. DECRETO
3.555/00. ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS APELAÇÃO CÍVEL
N° 1.0525.08.135445-4/002.
EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SUSPENSÃO DO CERTAME. EDITAL. VINCULAÇÃO. A
Administração vincula-se às normas previstas no instrumento convocatório, destinadas à operacionalização do
princípio da isonomia. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 70020549101 COMARCA DE PORTO ALEGRE VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação. Empresa declarada inabilitada por não atender exigências do edital.
Pretensão à concessão da segurança ou declaração com o fito de obter indenização por perdas e danos.
Inexistência de direito líquido e certo. Edital não impugnado oportunamente presume a aceitação das regras.
Recurso não provido. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO n.°
355.689-5/6-00

17. Mister salientar que a Administração Pública tem o poder-dever de controlar seus próprios atos, revendo-os e
anulando-os quando houverem sido praticados com alguma ilegalidade. Dessa forma, a autotutela funda-se no
princípio da legalidade administrativa: se a Administração Pública só pode agir dentro da legalidade, é de se
considerar que os atos administrativos eivados de ilegalidade devem ser revistos e anulados, sob pena de afronta
ao ordenamento jurídico. Assim sendo, a autotutela abrange o poder de anular, convalidar e, ainda, o poder de
revogar atos administrativos. A autotutela está expressa no art. 53 da Lei nº 9.784/99, assim como nas Súmulas
nºs 346 e 473 do STF:
Art. 53 da Lei: 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. 
Súmula 346: Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. 
Súmula 473: 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.

18. Sabedores do empenho e compromisso desta Administração com o presente certame, temos certeza na revisão
da decisão proferida pelo pregoeiro quanto à habilitação da empresa Recorrida. Necessário esclarecer que de todo
modo, o dever da autotutela deve prevalecer, sob pena de perpetuar atos ilegais e potencialmente ampliar os
prejuízos públicos envolvidos. 

19. Assim, como infelizmente se faz necessário a revisão por parte do Pregoeiro e Equipe de Apoio dos
procedimentos adotados na condução do pregão em comento, no que se refere ao aceite e habilitação da proposta
da empresa declarada vencedora, visto que contrariam frontalmente a Lei de Licitações e o disposto no
instrumento convocatório, conforme exposto no decorrer do presente recurso, necessária a imediata revisão das
decisões de julgamento de propostas pautadas exclusivamente nestes dispositivos, sob pena de perpetuação da
ilegalidade e iminentes riscos a obtenção da proposta mais vantajosa à Administração. 
Ora, se o edital assim determina, a estes estão vinculados os licitantes e a Administração.
Sobre esse postulado é imprescindível citar o magistério do Ilustre Marçal Justen Filho. Vejamos: 
“... o ato convocatório possui características especiais e anômalas, enquanto ato administrativo, não se sujeita
integralmente ao princípio da temporalidade (o ato posterior revoga o anterior). A autoridade administrativa dispõe
da faculdade de escolha, ao editar o ato convocatório. Porém, nascido tal ato, a própria autoridade fica subordinada
ao conteúdo dele. Editado o ato convocatório, o administrado e o interessado submetem-se a um modelo norteador
de sua conduta. Tornam-se previsíveis, com segurança os atos a serem praticados e as regras que os regerão.
Restará margem mínima de liberdade ao administrador, usualmente de extensão irrelevante.” (grifo nosso) (In.
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Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2008, pág. 54). 
Do exposto, conclui-se que a proposta da empresa BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI deve ser
desclassificada, pois foi feita sem a observância dos ditames convocatórios, conforme restou demonstrado acima. 
Sr. Pregoeiro, a desclassificação da empresa BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI está em consonância
com o art. 3º, “caput”, da Lei nº. 8.666/93, in verbis: 
Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração Pública 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 e o julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos”
Com efeito, classificar licitante que não obedeceu aos critérios estabelecidos no Edital fere, ainda, o princípio do
julgamento objetivo. Vejamos o ensinamento do ilustre Marçal Justen: 
“A ‘vantajosidade’ da proposta deve ser apurada segundo um julgamento objetivo. O ato convocatório deve conter
critérios objetivos de julgamento que não se fundem nas preferências ou escolhas dos julgadores. O julgamento
das propostas subordina-se obrigatoriamente àqueles critérios.” 
Filia-se ao supracitado ensinamento a seguinte doutrina: 
Quanto aos princípios nomeados na Lei n. 8.666/93, consigne-se, por ora, que: [...] [e] o do julgamento objetivo
atrela a Administração, na apreciação das propostas, aos critérios de aferição previamente definidos no edital ou
carta-convite, com o fim de evitar que o julgamento se faça segundo critérios desconhecidos dos licitantes, ao
alvedrio da subjetividade pessoal do julgador; o art. 45 ilustra a propósito do princípio ao estatuir que “O
julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo
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”. (In. Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública, 2007, p. 62-3)

20. Observamos ainda que esses créditos são duvidosos, pois não temos a origem dos mesmos de forma clara,
assim como os certames devem prezar por uma concorrência leal.

DOS PEDIDOS
21. Pela força insuperável das considerações acima expostas e em face dos princípios e regras que norteiam a
atuação da Administração Pública, deve o presente recurso administrativo ser provido a fim de reformar a decisão
do I. Pregoeiro para desclassificar a proposta apresentada pela empresa BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO
EIRELI, e de continuidade ao certame por não atender aos requisitos do edital e da legislação vigente.
22. Requer ainda que, caso não seja reconsiderada a decisão ora guerreada, sejam envaidas as presentes razões, à
apreciação da autoridade hierarquicamente superior, para fins de direito, conforme prevê o art. 13, IV, do Decreto
10.024/2019
Nestes termos em que pede deferimento.

Macapá-AP, 23 de março de 2022.
FRANCISCO SEBASTIÃO DE ARAÚJO
Sócio Administrador

 Fechar


