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JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2018 

RECURSO ADMINISTRATIVO - MOC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA 

 

1          DAS PRELIMINARES 

 

1.1 Trata-se de Recurso administrativo interposto, tempestivamente, pela empresa MOC 

ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA, inscrita no CNPJ: 07.185.415/0001-92, contra a decisão 

do Pregoeiro que declarou classificadas para a fase de lances as propostas das empresas: 

MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA e A-S-P SERVIÇOS DE CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EIRELI-ME esta última se tornou vencedora do Pregão presencial nº 09/2018, 

que tem por objeto contratação de serviços de assessoria e consultoria contábil. A peça 

recursal foi anexada no quadro de avisos da prefeitura (imprensa oficial do ente) e ainda no 

site oficial do município: www.pedrasdemariadacruz.mg.gov.br/ no dia 26 de março de 2018. 

1.1.2 Todos os licitantes foram cientificados da existência do presente Recurso Administrativo 

e seu inteiro teor. 

 

1.2 Da admissibilidade 

 

1.2.1 O critério de aceitabilidade do recurso exige a manifestação imediata e motivada, da 

intenção de recorrer, tão logo seja declarado o vencedor do certame, conforme dispõe o art. 

26, caput, do Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005: 

 

Art.26 – Declarado vencedor, qualquer licitante poderá, durante a 

sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 

sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de 3 dias para apresentar as razões de recurso, 

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do 

Término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
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1.2.2 Assim, a peça recursal apresentada cumpre os requisitos de admissibilidade previstos na 

legislação, pelo que se passa à análise de suas alegações. 

 

2         DAS ALEGAÇÕES E DO PEDIDO DA RECORRENTE 

 

2.1 A Recorrente impõe-se contra a decisão que declarou a empresa A-S-P SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-ME vencedora do Pregão presencial n.º 09/2018, e 

pede a desclassificação das proposta da mesma e ainda da empresa MAXIMA ASSESSORIA 

E CONSULTORIA LTDA, Apesar do extenso e arrazoado, a manifestação da empresa se 

perfazem em 02 pontos principais, sendo eles:  

 

2.1.1. “Foi constatado pelo requerente na abertura do envelope de proposta da empresa 

MAXIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, falta de identificação e número do CPF, da 

representante legal na sua proposta de preços. Sendo tal ato faltoso suprimido pelo 

pregoeiro”. 

 

2.1.2 “Foi alegado pelo requisitante e confirmado pelo pregoeiro que a proposta apresentada 

pela empresa A-S-P SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-ME, ora 

requerida estava incompleta, não constando o serviço exigido no subitem 3.9 do edital 

(responsabilizar-se pela escrituração dos livros “diário”, “razão” e “tesouraria” exceto sua 

impressão e encadernação) do termo de referência”. 

 

3          DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS 

 

Divulgado o presente recurso, na forma ordenada pelo Inciso XVIII do Artigo 4º da Lei nº 

10.520/2002, e pelo item 10.5 do Edital n° 009/2018, a empresa A-S-P SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-ME apresentou as seguintes contrarrazões, 

protocoladas neste setor de licitações no dia 02/04/2018, sendo os principais pontos descrito 

abaixo: 

 

3.1. “De pleno é possível notar o comportamento controverso e desleal da MOC 

ASSESSORIA; nota-se que as provas do auto permitem apurar que a dita empresa nunca 

teve a intenção de concorrer de fato nessa licitação”. 
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3.2. “Sua intenção clara é de tumultuar o processo e eliminar concorrentes para figurar acima 

do preço médio da licitação, e, mesmo sendo levada/classificada para a fase de lances, não 

se dispôs a retirar um centavo sequer do valor inicialmente proposto”. 

 

3.3. “Veja que a recorrida assim como a outra concorrente, MAXIMA ASSESSORIA, por 

coincidência, apresentaram proposta pelo mesmo valor R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos 

reais) enquanto a recorrente apresentou R$ 9.562,50”. 

 

3.4. “Classificas as três concorrentes para a fase de lances, e iniciado pela recorrente que 

detinha, até então, a pior oferta, está simplesmente se recusou a ofertar lances, vale dizer, 

não apresentou um lance sequer, não reduziu seu preço em nenhum centavo, demostrando 

desde já sua total disposição em não concorrer, de não apresentar qualquer proposta que 

fosse de fato vantajosa para a administração”. 

 

3.5. “Dita recorrente deseja obter êxito nesta licitação, portanto, não recorrendo de fato, como 

prevê a lei, mas de maneira escusa e obliqua, tentando eliminar todos os concorrentes, para 

assim ser a única opção para a administração, e, desta feita, impor uma contratação que 

desde o início se demonstra nitidamente desvantajosa”. 

 

3.6. “O mero erro na descrição, de digitalização de texto, de um item da extensa descrição do 

objeto único, não tem o condão de causar qualquer prejuízo aos outros concorrentes; nem 

mesmo os argumentos da recorrente subsistem, pois o número maior de participantes não 

pode ser interpretado como prejuízo para a MOC ASSESSORIA, que sequer apresentou preço 

dentro da média pesquisada; que sequer se dignou a abaixar um centavo que fosse de sua 

proposta.” 

 

3.7. De igual sorte essa mera falha formal de transcrição não causou qualquer prejuízo para a 

administração, pois, comprovadamente, a sócia individual da recorrida, se encontrava 

presente, na sessão do pregão; e, sem ocasionar qualquer atraso, sem nem mesmo exigir 

qualquer paralização, suspenção, deslocamento do pregoeiro e sua equipe de apoio em 

diligências demoradas esclareceu prontamente que a proposta apresentada pelo valor inicial 

de R$ 8.500,00 abrangia sim a integralidade do objeto e todos os custos envolvidos para 

executar fielmente o objeto; e aceitou imediatamente anotar de próprio punho essa 

declaração, para dar garantia a administração municipal, não cabendo qualquer discussão 

posterior. 
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4          DA ANÁLISE 

 

4.1. Em correção as razões apresentadas cabe-se esclarecer que o recorrente alega 

erroneamente a falta “falta de identificação e número do CPF da representante legal na sua 

proposta de preços”, vale esclarecer que a proposta de preços da empresa MAXIMA 

ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, estava devidamente identificada; elaborada em papel 

timbrado, com a identificação final constando o nome da empresa e da sócia administradora a 

Sra. Selma Máxima do Amaral, lhe faltando apenas o nº do CPF onde deveria este, consta o 

nº do CNPJ, como pode ser averiguado nos autos. (Grifo nosso). 

 

4.2.  Em correção as contrarrazões da empresa a recorrida alega que a recorrente apresentou 

um valor da proposta superior aquele do termo de referência, trata-se de um equívoco, na 

verdade o valor apresentado pela empresa MOC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA está 

exatamente igual ao preço de referência deste processo sendo R$ 9.562,50 (nove mil, 

quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) mensais. 

 

Sendo assim vejamos: 

 

Conforme a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, em seu Art. 3º, a licitação 

destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, da seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e da 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. 

 

A verificação de condições de aceitação dos documentos apresentados em 

licitações públicas deve ser feita com observância dos requisitos que se prestam a sua 

finalidade, contudo, sem apego exagerado às formalidades e rigorismos literais que 

possam iludir ou desviar os agentes administrativos responsáveis pela condução dos certames 

dos propósitos fundamentais do procedimento, dele afastando ofertas validas e 

participantes qualificados. 
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Conforme preceitua Carlos Ari Sundfeld “O formalismo, é bem verdade, faz 

parte da licitação, e nela tem seu papel. Mas nem por isso a licitação pode ser transformada 

em uma cerimônia, onde o que importa são as formulas sagradas, e não a substancia das 

coisas” (in parecer na licitação de telefonia celular móvel – Banda B) Grifei. 

Assim no caso em tela, verificada a conformidade dos documentos habilita 

tórios com as exigências contidas no edital, bem como comprovada a aptidão do licitante para 

a execução do objeto licitado, a ausência de digitalização do subitem 3.9 contido no termo de 

referência, no anexo IV modelo de proposta, constitui mero vicio formal, que foi suprimido, 

sem qualquer repercussão na esfera de direito dos participantes. 

Além do mais a decisão deste pregoeiro foi observada a regra do § único art. 

4º do decreto 3.555/2000, foi feita a interpretação das normas do edital em favor da 

ampliação da disputa e da obtenção da proposta mais vantajosa para a administração, 

tendo em vista que foi habilitada a licitante que ofereceu o menor preço, neste caso a 

recorrida. 

Neste sentido é conveniente trazer à baila Também os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade que também reagem a licitação na modalidade pregão, e 

para tanto citamos Marçal Justin Filho. 

 

“A administração está constrangida a adotar alternativa que melhor 

prestigie a racionalidade do procedimento e seus fins. Não seria 

legal encampar decisão que impusesse exigências dissociadas da 

realidade dos fatos ou condições de execução impossível. O princípio 

da proporcionalidade restringe o exercício das competências 

públicas, proibindo o excesso. A medida menos danosa possível, 

através da compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles 

que se pretende proteger. Os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor consequências de 

severidade incompatível com a irrelevância dos defeitos. Sob esse 

ângulo, as exigências da lei ou do edital devem ser interpretadas como 

instrumentais ...” (comentário sobre a lei de licitações e contratos 

administrativos. São Paulo: Dialética 2000.) 

 

Não há como negar que a finalidade maior do processo licitatório é a melhor 

proposta a ser obtida pelo poder público, mediante disputa desenvolvida entre interessados, 

que devem ser tratados, em todo o decorrer do certame, de forma isonômica. Logo o 
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princípio da competitividade é verdadeiro instrumento potencializador desta finalidade. 

Afinal sabemos, quanto maior o número de competidores, maior, em tese, as chances de 

obter proposta que atenda aos anseios da administração pública. 

  

No presente caso, o teor de infração ao instrumento convocatório mostrou-

se mínimo, envolvendo os chamados vícios formais, razão pela qual há de se perquirir, em 

face do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade se é conveniente para a 

administração proceder a redução à competitividade, através da exclusão de participantes do 

certame. 

Nossa jurisprudência já tem farta gana de decisões que repudiam o 

excesso de formalismo nas licitações públicas, das quais destacamos as seguintes: 

 

 

1) ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MENOR PREÇO POR ITE. 

EXCESSO DE FORMALISMO. ERRO FORMAL. QUANTITATIVO 

EQUIVOCADO. PREVALENCIA DO INTERESSE PUBLICO. 

INOCORRENCIA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA IGUALDADE E DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 

I – A discriminação equivocada da quantidade do objeto da licitação 

constitui mero erro formal, não causando nenhum prejuízo à 

administração, tanto mais a impetrante apresentou o menor preço 

por item, conforme art. 6.6 do edital; 

II – o princípio da igualdade entre as licitações não foi 

desrespeitado porque ofertados a todos as mesmas 

oportunidades. Soma-se que na aplicação de tal princípio, deve-se 

sopesar que uma das finalidades da licitação é a participação do 

maior número de concorrentes; 

III – a concepção moderna das regras do processo licitatório, como 

instrumento que realiza do fim colimado – seleção de melhor proposta 

– repudia o excesso de formalismo, que culmina pro inviabiliza-lo; 

IV – segurança concedida (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

MARANHÃO. MANDATO DE SEGURANÇA Nº. 023443/2007) grifo 

nosso. 
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2) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDATO DE 

SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. EDITAL. 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NA LINGUA PORTUGUESA. 

REQUISITO NÃO CUMPRIDO PELA LICITANTE DECLARADA 

VENCEDORA DO CERTAME. OPÇÃO DA AUTORIDADE POR 

REGRA EDITALÍCIA QUE AUTORIZA REVELAR ASPECTOS 

FORMAIS. PRESERVAÇÕES DA FINALIDADE DO CERTAME. 

ADEQUAÇÃO DA POSTURA ADMINISTRATIVA. CONDIÇÕES QUE 

EM NADA CONTRIBUI PARA O OBJETO DA LICITAÇÃO E 

INTERESSE PÚBLICO. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

QUE DEVE ESTAR EM CONSONÃNCIA COM O PRINCIPIO DA 

RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PUBLICO. DIREITO LIQUIDO E 

CERTO NÃO DEMOSTRADO – DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA. 

As formalidades do edital devem ser examinadas segundo a utilidade e 

finalidade e, ainda, sem se olvidar do princípio da razoabilidade. A 

interpretação do edital sob luz dos princípios que permeiam o 

procedimento licitatório não pode conduzir a atos que acabem por 

malferir a própria finalidade do certame, restringindo o número de 

concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta. 

Na hipótese de erro no edital, que se constitui em exigência meramente 

formal e vazia de conteúdo significativo, a observância do requisito 

pode ser dispensada pela comissão julgadora, quando expressamente 

prevista essa possibilidade no edital. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ. MANDATO DE SEGURNAÇA Nº 326.162-1) 

grifo nosso. 

 

 

3) DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. VINCULAÇÃO ÀS 

REGRAS DO EDITAL. PROPOSTA DE PREÇO MANUSCRITA. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE 

PÚBLICO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. a) O princípio da 

vinculação ao edital não é absoluto, cabendo à Administração 

analisar e decidir quanto à aceitação ou não de eventuais 

irregularidades formais, especialmente quando provocada, via 

recurso administrativo, pela Parte que incorreu no erro. b) Se a 
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irregularidade formal - preenchimento manuscrito da proposta de 

preço - não implicou em prejuízo para a licitação, nem interferiu 

no julgamento objetivo da proposta mais vantajosa para a 

Administração, é razoável a mitigação do rigorismo da forma em 

prol do interesse Público. (Processo: AC 5548950 PR 0554895-0. 

Relator(a): Leonel Cunha. Julgamento. 28/4/2009. Órgão Julgador: 5ª 

Câmara Cível.) (Grifo meu)  

 

 

5          DA CONCLUSÃO 

 

5.1.  Por todo o exposto, pela Análise da doutrina e jurisprudência apresentada, ainda 

conforme parecer jurídico de nº 037/2018, sem nada mais evocar, conheço do recurso 

interposto pela empresa MOC ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA., cujos argumentos não 

suscitam viabilidade de reconsideração deste Pregoeiro, razão pela qual mantenho a 

decisão que declarou vencedora do certame a empresa A-S-P SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-ME. 

 

5.2. Assim, encaminho os autos à autoridade superior para sua análise, consideração e 

decisão do Recurso Administrativo em pauta. 

 

 

Pedras de Maria da Cruz, 05 de abril de 2018. 

 

 

 
 
Wesley Rabelo Durães 
    Pregoeiro Oficial 
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