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Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

ILUSTRÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA MATA DE SANTA GENEBRA
S.A.

Processo Licitatório Pregão Eletrônico MSG 010/2021.

SER DESENVOLVIMENTO HUMANO E EMPRESARIAL LTDA ME , pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua
Getúlio Vargas, nº 359, sala 04, Centro, no Município de Concórdia-S.C., CEP: 89700-019, inscrita no CNPJ nº
16.965.128/0001-56, neste ato representada por sua sócia proprietária, Sra. Susana Martins Gasparini, brasileira,
solteira, empresária, inscrita no RG nº 4.619.048 e CPF nº 041.620.539-95, residente e domiciliada na a cidade de
Concórdia, CEP:89708-262, comparece à presença de Vossas Excelências para, tempestivamente, e com supedâneo,
nos termos da Lei nº 13.303/16 e Lei nº 10.520/02 apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, medida que adota pelas
razões fático-jurídicas que a seguir passa a expor:

I- DOS FATOS

A DA MATA DE SANTA GENEBRA S.A. através do Processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2021,
objetiva a contratação do seguinte serviço:

“Contratação de empresa especializada em consultoria para realização de serviços em políticas de Recursos
Humanos e Gestão de Pessoas compreendendo Política de seleção de pessoal, mapeamento de competências, plano
de cargos e salários, remuneração estratégica (variável), benefícios, e gestão de desempenho, para a Mata de Santa
Genebra Transmissão S.A (MSG), conforme condições e especificações técnicas contidas no Termo de Referência.. ”

Procedida à licitação, em 10/06/2021, a comissão considerou Habilitada a empresa Perfix Assessoria e Consultoria.

Ocorre que ao verificarmos a documentação, não conseguimos constatar a Qualificação Técnica de no mínimo 2 (
dois ) anos, de 2 ( duas ) profissionais apresentadas pela empresa.
Em razão da discordância da empresa classificada, e estando a impugnante dentro do prazo legal, a Recorrente
apresenta recurso administrativo, buscando que seja revisto o processo licitatório.

II – DOS FUNDAMENTOS

Face ao justo inconformismo com a decisão que entendeu que a empresa Perfix Assessoria e Consultoria satisfez
todas as exigências editalícias, passando a expor os argumentos pelos quais entende pela inabilitação da empresa
referida.

Conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório Hely Lopes Meirelles nos ensina que “A vinculação
ao edital é princípio básico de toda licitação. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos
tanto os licitantes como a Administração que o expediu.” (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro. 26ª
Ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2002. P. 263). Quis o legislador, com este princípio, descartar subjetivismos
e personalismos em todos os atos do certame.

Na lição José dos Santos Carvalho Filho:

" A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras
traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra não é respeitada o
procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa. O princípio da vinculação tem extrema
importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que
pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade
administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa." (Manual de Direito Administrativo. 10ª edição.
Editora Lumen Juris: RJ, 2003). 

Decorrente do fato explicito, a empresa Ser Desenvolvimento Humano e Empresarial Ltda, manifestou sua intenção
de recurso baseando-se no item 10.5; 10.7.2 e 10.7.2.1 do referido edital.
Conforme pode-se verificar, o edital é claro e bastante rigoroso quanto as condições de participação do pregão:

10.5 Para fins da Qualificação Técnica:
.....
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10.7.2 Comprovação de experiência e vínculo do(s) profissionais(s):
10.7.2.1 Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) e emitido(s) em nome do(s) profissionais que será(ão)
responsável(is) pelos serviços objeto deste Edital, comprovando experiência bem sucedida desse(s) profissional(is)
de, no mínimo, 2 ( dois) anos em consultoria em temas relacionados a Programas de Gestão de Pessoas. 

Conforme solicitado no edital, a empresa deve comprovar experiência de no mínimo 2(dois) anos em Consultoria em
Gestão de Pessoas, das profissionais: Flávia Pedroso e Daniela Tadeu do Amaral, não conseguimos identificar a
experiência de 2(dois) anos, pois no Atestado de Capacidade Técnica apresentado do Centro Universitário
Amparense-UNIFIA, consta que o serviço foi prestado de forma satisfatória em Gestão de Recursos Humanos, com
início em 2009 .....e não cita o término do mesmo, ou período que o serviço foi prestado. 

Importante ressaltar que qualquer norma prevista no edital que não seja satisfeita, tem o condão de inabilitar o
licitante que a descumpriu. 

Outrossim, o saneamento de falhas formais, não podem alcançar documentos e informações posteriores que
corresponde a dados inéditos no certame, é preciso que se restrinjam a esclarecer e a complementar as informações
que já foram apresentadas, e não incluir dados que já deveriam ter sido fornecidos tempestivamente pela recorrida,
nos termos do § 3º do art. 43 da Lei, que pode ensejar o esvaziamento dessa 
A qualificação técnica é imprescindível para conferir segurança à Administração Pública de que o licitante possui
pleno conhecimento técnico para a execução do contrato, caso se sagre vencedor do certame.
A finalidade da norma é clara: resguardar o interesse da Administração, a perfeita execução do objeto da licitado,
procurando-se, com a exigência de demonstração de capacidade, preservar a competição entre aqueles que reúnam
condições de executar objeto similar ao licitado.
Se assim não fosse, qual seria a finalidade do edital de licitações? 
Poderia os licitantes, julgarem a seu bel prazer o que apresentar de acordo com suas conveniências. 
Cabia a empresa recorrida apresentar no momento próprio, toda a documentação exigida para sua habilitação no
certame. 
Resta evidente que a empresa recorrida não poderia ser considerada habilitada no procedimento licitatório, pois
deixou de apresentar documentos indispensáveis, para comprovação de Qualificação Técnica com experiência de 2(
dois) anos de 2( duas ) profissionais.
Cabe registrar que durante a fase de divulgação do pregão, todos os licitantes tem pleno conhecimento da regras
impostas no momento de envio da documentação de habilitação, que não podem ser divergentes aos termos do
edital.
Não olvidemos que o edital é a lei interna do certame e vincula as partes. Como ensina DIOGENES GASPARINI1:
“[...] estabelecidas as regras de certa licitação, tornam-se elas inalteráveis a partir da publicação do instrumento
convocatório e durante todo o procedimento”.
Nesse toar é a lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO2:
“O edital constitui-se no documento fundamental da licitação. Habitualmente se afirma, em observação feliz, que é a
sua “lei interna‟. Com efeito, abaixo da legislação pertinente à matéria, é o edital que estabelece as regras
específicas de cada licitação. A Administração fica estritamente vinculada às normas e condições nele estabelecidas,
das quais não pode se afastar (art. 41).

Desta forma, por entender que a habilitação da empresa Perfix Assessoria e Consultoria constitui descumprimento
das exigências legais, a Recorrente requer que esta Doula Comissão considere os argumentos de fato e direito aqui
expostos, para que seja revista a habilitação da mesma. 

III.- DOS PEDIDOS

À luz do exposto, requer:
a) Que seja reconhecida a tempestividade deste RECURSO ADMINISTRATIVO, por ter cumprido o requisito temporal-
legal, para a apreciação deste;
b) Que seja conhecida e provido pleitos do presente, para que seja revista a habilitação da empresa Perfix
Assessoria e Consultoria;
c) Caso não seja esse o entendimento desta comissão, requer a remessa a autoridade superior competente para
total reforma da decisão e provimento da impugnação; 
d) As diligências cabíveis.

Pede e Espera Deferimento.

Concórdia, 15 de junho de 2021.

Ser Desenvolvimento Humano e Empresarial Ltda.
Susana Martins Gasparini
Sócia-Administrativa

 Voltar


