
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SP

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022

PROCESSO Nº 083/2022

BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA, estabelecida na Rua Coronel

Guilherme Rocha, 160, Conj. A, Jardim Andaraí, São Paulo/SP, CEP 02167-030, inscrita no CNPJ

sob o nº 18.680.121/0001-97, por meio de seu representante legal, JORGE MARQUES

MOURA, brasileiro, engenheiro civil, portador do RG nº 4.825.850 SSP/SP, inscrito no CPF/MF

sob o nº 761.631.568-20, vem, com fundamento no artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, à

presença de Vossa Senhoria, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO ante a desclassificação da

Recorrente, conforme razõesde fato e de direito a seguir aduzidos:

1. DA TEMPESTIVIDADE

A Recorrente foi formalmente intimada sobre sua desclassificação no dia 20 de

setembro de 2022, sendo que o prazo é contado a partir do primeiro dia útil subsequente,

qual seja, dia 21 de setembro de 2022. Com isso, nos termos doartigo 109, 8 3º, da Lei nº

8.666/1993 e no item 26.1, “a”, do Edital, temos a tempestividade da presente medida até o

dia 26 de setembro de 2022.
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O edital de licitação tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA TECNOLOGIA CONVENCIONAL POR

LED DO PARQUEDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE”.

No caso em apreço, a Douta Comissão de Licitação desclassificou a Recorrente por

suposto descumprimento ao item 15.9.1 do Edital e ao art. 48, |, da Lei nº 8.666/1993.Veja-
se:

15.9. SERÁ AINDA DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:

15.9.1. Não atenderas exigências do edital.

Art. 48. Serão desclassificadas:

!- as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da

licitação.

Fato é que a Recorrente cumpriu todos os requisitos descritos no edital, não

podendo ser desclassificada por R. Decisão imotivada, conforme se demonstrará na

sequência.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO IMOTIVADA

A desclassificação da Recorrente foi fundamentada por meio de item editalício e

de dispositivo legal genéricos, sem qualquer indicação efetiva de qual a exigência do Edital

que não teria sido atendida pela Recorrente. Neste sentido, a Comissão de Licitação tornou

impossível à Licitante recorrer da decisão que a inabilitou de maneira eficaz e aprofundada.

Isto porque a Recorrente atendeu integralmente aos requisitos previstos no Edital de Licitação

para habilitação e classificação, bem como desconhece qual seria o motivo que fez com que a

Comissão de Licitação a desclassificasse do certame licitatório.
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Não pode a Recorrente pressupor ou “adivinhar” o que a Comissão deLicitação
pode ter interpretado como descumprimento, sendo dever do ente público tornar expressos
o fundamento e o motivo que ensejaram a desclassificação da Recorrente.

Assim, o art. 3º da Lei nº 8.666/1993 determina que a licitação é obrigada a

observar o princípio da publicidade. De acordo com Maria Sylvia Zanella di Pietro!, esse

princípio “[...] diz respeito não apenas à divulgação do procedimento para conhecimento de

todos os interessados, como também aos atos da Administração praticados nas várias fases
do procedimento, que podem e devem ser abertas aos interessados, para assegurar a todos a

possibilidade de fiscalizar sua legalidade”.

Logo, mostra-se razoável crer que se trata de desclassificação arbitrária em que

não houve respeito aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da legalidade, da

razoabilidade e da proporcionalidade. Como não há indicação específica de qual exigência do

Edital não foi atendida pela Recorrente, tem-se que houve cumprimento integral dos

requisitos editalícios de modo que a desclassificação se deu sem qualquer embasamento

técnico ou legal por questões alheias às exigências do ato convocatório.

Isto posto, a ausência de motivos concretos na R. Decisão de desclassificação da

Recorrente implica na nulidade do ato administrativo, conforme entendimento

jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS EM EDITAL.

PREENCHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO IMOTIVADA. NULIDADE DO

ATO ADMINISTRATIVO. | - Preenchendo a empresa concorrente todos

os requisitos previstos no edital regulador de procedimento licitatório,
faz jus a participar do aludido certame, mormente quando

comprovada, mediante diligência da própria comissão responsável

pela sua realização, a regularidade da documentação apresentada. Il -

A desclassificação de licitante deve pautar-se em decisão motivada,

cabendo ao agente público elencar os motivos concretos que a

1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.p. 426.
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fundamentam, sob pena de nulidade do ato. Ill - Remessa oficial

desprovida. Sentença confirmada.

(REO 0045953-56.1999.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA

PRUDENTE, TRF1 - SEXTA TURMA, DJ 12/08/2003 PAG 128. - grifo

nosso)

Comointuito deevitar a discricionariedade da Administração Pública, o princípio
da proporcionalidade e da razoabilidade baliza a conduta do ente público a fim de que seus
atos sejam devidamente fundamentados e em conformidade aos dispositivos legais e à

concretização do interesse público.

É preciso levar em consideração a finalidade e o interesse público, tal qual

considerar o custo-benefício para adotar a conduta socialmente desejável e mais eficiente,

conformeprevisão do art. 37, caput, da Constituição Federale do art. 20 da Lei de Introdução

às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual “[...] não se decidirá com base em valores

jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as conseguências práticas da decisão”.

Por conseguinte, o art. 3º da Lei nº 8.666/1993 prevê que cabe à Administração

Pública buscar, por meio do processo de licitação, sempre a melhor proposta, o que, nas

palavras do doutrinador Adilson Dallari, não significa apenas “selecionar o melhor cumpridor

de edital”, mas sim obter a proposta que melhor atenda às necessidades públicas - ganho

econômico e técnico na contratação.

Logo, a conduta de simplesmente desclassificar a Recorrente impede que a

Administração Pública contrate a proposta mais vantajosa, o que acarreta violação ao

princípio da eficiência.

Não há vício capaz de impedir o conhecimento com clareza e segurança do

conteúdo da proposta, ou infirmar sua seriedade ou sua exequibilidade, especialmente

quando está demonstrado o devido e integral cumprimento das disposições do Edital de

Licitação, como é o caso da Recorrente.
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Pontua-se ainda que a Recorrente atendeu plenamente os requisitos do edital,

visto que, por meio dos atestados apresentados, ficou comprovada a capacidade técnica

operacional e profissional na execução de serviços com características semelhantes e de

competência tecnológica e operacional equivalentes, o que atende osditames doartigo 30,

83º, da Lei nº 8.666/1993 segundo o qual “será sempre admitida a comprovação de aptidão

através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica

e operacional equivalente ou superior”. Além disso, a Licitante apresentou todos os

documentos necessários para habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e

regularidade fiscal e trabalhista.

Na remota hipótese de ausência ou equívoco em algum documento,o doutrinador

Marçal Justen Filho explica que é obrigação da Comissão de Licitação proceder diligências
antes de inabilitar/desclassificar potencial licitante. Veja-se:

Em primeiro lugar, deve destacar-se que não existe uma competência

discricionária para escolher entre realizar ou não a diligência. Se os

documentos apresentados pelo particular ou as informações nele

contidas envolverem pontos obscuros — apurados de ofício pela

Comissão ou por provocação e interessados -, a realização de

diligências será obrigatória. Ou seja, não é possível decidir a questão
(Seja para desclassificar o licitante, seja para reputar superada a

questão) mediante uma escolha de mera vontade. Portanto, a

realização da diligência será obrigatória se houver dúvidas relevantes?

Não diferente é o entendimento do Tribunal Contas da União:

É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de

informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue
contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a

Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, $ 3, da Lei

2 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12º edição, São Paulo:Dialética, 2008, p.556
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8.666/93, por representar formalismo exagerado, com prejuizo à

competitividade do certame*.

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou

editalícias, especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados

que objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o

responsável pela condução do certame deve promover diligências para
aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão

de base para a tomada de decisão da Administração (art. 43, $ 38, da

Lei 8.666/1993)".

Ante o exposto, conclui-se que, no presente caso, existiu plena demonstração de

atendimento a todas as exigências previstas no Edital, bem como da capacidade da Recorrente

para assumir todos os encargos oriundos do contrato. Logo, não há comose sustentar a

manutenção de tal decisão, sob pena de violação aos dispositivos da Lei nº 8.666/1993

relacionados aos requisitos admitidos para fins de habilitação, bem como por violar os

princípios da isonomia, da impessoalidade, da legalidade, da proporcionalidade e da

razoabilidade e também por restringir a ampla competitividade.

Importante ressaltar, ainda, que a Licitante é empresa consolidada no ramo de

iluminação pública, tendo vasta experiência no objeto licitado, conforme comprovado pelos

atestados apresentadosna fase de habilitação.

Diante do exposto, requer a Recorrente que seja reformada a R. Decisão

Administrativa para que, ao final, seja declarada CLASSIFICADA, evitando-se, assim, a

utilização dos demais recursos admitidos em Direito para proteção do direito e, com isso,

efetivar-se a contratação em consagração aos princípios do interesse público.

3 Acórdão 1795/2015 — Plenário TCU

* Acórdão 3418/2014 — Plenário do TCU
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4. CONCLUSÃO

Importante mencionar que a Recorrente é empresa que tem plenas condições de

executar osserviços que estão sendo licitados, porém, imotivadamente, encontra-se afastada

do certame, diminuindo, assim, as chances de a Administração Pública contratar a melhor

proposta; e, falando de melhor proposta, não pode ser desconsiderado que a proposta da

Recorrente contém as melhores condições à Administração Pública.

Por todo o exposto, requer a Recorrente que seja dado provimento ao recurso

administrativo para que essa douta Comissão de Licitação reforme a sua decisão a fim de

declarar a Recorrente como CLASSIFICADA, por pleno atendimento às condições do edital; e,

caso a Douta Comissão deLicitação entenda de forma contrária, requer que sejam realizadas

as competentes diligências para comprovação do cumprimento do requisito contido no Edital.

No mais, esclarece a Recorrente que, nos termos do MP 2.200-2/01º, que prevê

que os documentoseletrônicos assinados digitalmente, com o uso de certificados emitidos no

âmbito da ICP-Brasil, terão a mesma validade jurídica dos documentos em papel com

assinaturas manuscritas, o presente pedido é assinado por meio de assinatura eletrônica com

certificado digital.

Nestes termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

Jorge Marques Moura

Sócio-gerente

5 Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos
eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. 8 1º As declarações constantes dos documentos em forma
eletrônica produzidos comautilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se
verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lein. 3.071, de 10 dejaneiro de 1916 — Código
Civil.
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