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MANIFESTAÇÃO Nº 002/2020/CPL/SENAR-AR/MT 

 

 

Pregão Presencial nº 005/2020/SENAR-AR/MT  

Processo nº 152.052/2020 

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de PROJEÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA EVENTOS DO “CINE 

SENAR”, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do 

Estado de Mato Grosso – SENAR-AR/MT. 

Assunto: Recurso Administrativo. 

Recorrente: ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa ELO EVENTOS E 

LOCAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

10.632.330/0001-53, com sede na Travessa Jaraguari, nº 227, quadra 11, lote 11, Bairro Porto, 

Cuiabá/MT – CEP 78.025-473, telefone: (65) 3625-5749 | 9.9289-3037, e-mail: 

elo.cuiaba@hotmail.com, em face da decisão tomada pela Comissão Permanente de Licitação do 

SENAR-AR/MT na sessão pública de realização do Pregão Presencial nº 005/2020/SENAR-

AR/MT, encaminhado para análise. 

I. DOS FATOS 

No dia 31/01/2020, às 08h30min, foi realizada a abertura da sessão pública do Pregão 

Presencial nº 005/2020/SENAR-AR/MT, na sala de Reunião nº 04, localizada na sede do SENAR-

AR/MT, para analisar e julgar os elementos de licitação, constantes das propostas de preços e 

documentos de habilitação das empresas interessadas em participar do processo licitatório 

epigrafado. 

mailto:elo.cuiaba@hotmail.com
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O Pregoeiro inicialmente designado para atuar no processo licitatório foi o Sr. Rodrigo de 

Oliveira Fischdick, contudo, no dia da sessão pública, o mesmo foi substituído pelo Pregoeiro Sr. 

Luiz Alexandre Vidal Fonseca de Castro Reis. 

Apresentaram documentos para participar do certame as seguintes empresas:  

Proponente CNPJ Representante 

ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA 10.632.330/0001-53 
SALVIANNO PAOLO METELLO DE 

CAMPOS LEITE 

I D M INFORMÁTICA LTDA - EPP 02.091.466/0001-75 ADRIANA PEREIRA DE ANDRADE 

IMAGES AUDIO E VÍDEO EIRELI EPP 17.940.919/0001-68 CARLOS ANTONIO DA SILVA 

PIXART SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS 

LTDA 
26.422.744/0001-98 CAMILLA CAMPOS MOREIRA BARBOSA 

Durante a fase de habilitação constatou-se que todas as empresas se encontravam regulares, 

razão pela qual foram devidamente HABILITADAS. 

Na sequência, abriram-se os envelopes contendo as propostas comerciais das empresas 

participantes, cujo resultado foi o seguinte: 

Proponente Proposta Situação 

PIXART SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA R$ 1.155.000,00 Classificado 

IMAGES AUDIO E VÍDEO EIRELI EPP R$ 1.192.730,00 Classificado 

I D M INFORMÁTICA LTDA - EPP R$ 1.253.124,61 Classificado 

ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA R$ 1.386.000,00 Fora do Limite 

Como se observa, a empresa recorrente ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA ofertou a 

proposta de maior valor, excedendo, portanto, o limite de 15% da proposta de menor valor 

(conforme art. 20, inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR), em virtude do 

que ficou fora da fase de lances. 

Iniciada a etapa de lances, com as demais empresas classificadas que apresentaram as 

propostas de menor valor, houve 209 (duzentas e nove) rodadas de lances, de onde sagrou-se 

vencedora a empresa PIXART SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, com o menor valor 

ofertado de R$ 954.750,00. 

Na oportunidade, a empresa ora recorrente ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA 

manifestou intenção de recurso, pelo que ofertou a seguinte síntese recursal:  

“a decisão em comento, merece ser reformulada porque após a análise da documentação 

apresentada pelos licitantes, a Comissão Permanente de Licitação culminou por julgar que as 

empresas PIXART, IDM e IMAGE ao arrepio: a) da cláusula editalícia 5.1., que veda a alegação 

de desconhecimento do edital; b) cláusula editalícia 5.6., que veda a concessão de prazo adicional 

para juntada de documentação e da proposta de preços; c) da cláusula editalícia 7.1., que impõe a 

quais das licitantes o dever de ‘apresentar a Comissão Permanente de Licitação com todas as folhas 

numeradas e rubricadas em ordem sequencial crescente, com prazo de validade vigente na data de 

abertura dos envelopes; d) da cláusula editalícia 7.9. que impõe a obrigação do pregoeiro de 

inabilitar qualquer licitante cuja documentação de habilitação não esteja completa e correta, ou 

contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos; e) a cláusula editalícia 7.2. e ao modelo 

de proposta de preços ‘Anexo III’ do edital, que preconiza que o envelope de habilitação devera 
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obrigatoriamente conter os seguintes com a proposta de preços, com a especificação do objeto, a 

qual, segundo a Cláusula 4.1.2.2. e 4.1.2.3., deve se fazer acompanhar dos folhetos com as 

especificações técnicas tanto do projetor quanto do equipamento de áudio 5.1., que serão utilizados; 

f) da cláusula editalícia 7.4., que estabelece a vedação de protocolos de entrega, solicitações de 

documentos em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos; g) e, em 

especial, das cláusulas 4.1.2.2. e 4.1.2.3., tanto em sua versão original, quanto em sua redação 

dada pelo primeiro adendo, ao especificar os serviços objeto do procedimento licitatório, 

consignou, expressamente, que cabia às licitantes ofertar juntamente com o projetor com o sistema 

de sonorização dolby stéreo digital 5.1., os folhetos com as especificações técnicas do projetor que 

será utilizado e os folhetos com as especificações técnicas do equipamento de áudio 5.1. que será 

utilizado, respectivamente; h) após consulta ao processo físico não consta dos autos nenhum recibo 

de retirada do edital, seja dos licitantes presentes ou de outro” 

É a síntese dos fatos. 

Passa-se ao direito. 

II. DO DIREITO AO RECURSO 

Nos termos do item 11.2 do instrumento convocatório: 

11.2. Da decisão que declarar a licitante vencedora caberá recurso fundamentado e por escrito, no 

prazo de até 02 (dois) dias úteis, pela licitante que se julgar prejudicada, e será endereçado à 

Presidência do Conselho Administrativo do SENAR-AR/MT, e encaminhado por intermédio da 

Comissão Permanente de Licitação. 

A empresa ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA encaminhou as razões de recurso 

tempestivamente. 

As demais empresas licitantes foram intimadas, para, querendo, apresentar contrarrazões 

de recurso, porém somente a empresa PIXART SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA apresentou 

as contrarrazões oportunamente. 

Passa-se ao exame do mérito. 

III. DO EXAME DE MÉRITO 

III.1 - Alegações trazidas nas razões recursais 

Em um primeiro momento a empresa recorrente, ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA, 

afirma que fez pedido de esclarecimento sobre o momento de apresentação das especificações 

técnicas do item 4.1.2.2, da seguinte forma:  

Quando a licitante deverá apresentar os folhetos exigidos no item 4.1.2.2 do Termo de 

Referência? 

Sobre tal questionamento, a recorrente alega que o Pregoeiro oficial respondeu, com cópia 

ao Pregoeiro substituto, informando que: “Os folhetos com as especificações técnicas deverão ser 

apresentados juntamente com a proposta de preço, no envelope específico.” 
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Sobre o alegado, cabe informar que o Sr. Rodrigo, enquanto Pregoeiro designado naquele 

momento, foi instado a manifestar-se nos autos do processo licitatório, o que fez em sede de 

esclarecimento, da seguinte forma: 

“Respondendo ao questionamento pertinente à minha pessoa, confirmo a resposta enviada ao 

Fornecedor, contudo, assumo que a mesma deu-se de maneira equivocada, uma vez que observei 

apenas a forma usual utilizada para a apresentação de folhetos técnicos, não tendo observado 

atentamente o contexto da pergunta. 

Para o caso específico, entendo que a resposta por mim fornecida não pode, de forma alguma, se 

sobrepor ao Edital, que é o instrumento competente e soberano para normatizar a relação entre as 

partes envolvidas no certame. Entendo ainda, que a leitura atenta do instrumento convocatório, 

indica que os folhetos exigidos devem ser apresentados somente quando da contratação dos 

serviços licitados, ou seja, já relacionados à execução dos serviços, e portanto, exigidos somente 

à empresa vencedora. Dessa forma, a exigência de tal documentação durante a avaliação das 

propostas, seria descabida, e a presença de tais folhetos, nesse momento, não ajuda, nem atrapalha, 

a qualquer empresa que por ventura os tenha apresentado. 

Tendo em vista ainda o interesse maior da instituição, o princípio da ampla concorrência, e o fato 

das demais participantes estarem totalmente de acordo com todas as regras presentes no Edital, 

entendo que a decisão do Pregoeiro substituto e dos membros da Comissão Permanente de 

Licitação foi acertada.” 

Desse modo, o Pregoeiro oficial confirma que encaminhou, via correio eletrônico, 

informação à empresa de forma equivocada e que pela leitura do instrumento convocatório 

constata-se que a apresentação dos folhetos seria no momento da execução do serviço e não na 

sessão licitatória. 

Com base nessa informação, a recorrente alega que os esclarecimentos prestados pelos 

Pregoeiros possuem efeito aditivo e vinculante, pois segundo afirma:“à medida que não só acresce 

ao edital, como também vincula a todos os licitantes e à Administração, que não pode decidir em 

sentido diverso daquele o qual já havia manifestado”.  

De acordo com os esclarecimentos prestados pelo Sr. Luiz Alexandre: 

“(...) 

Passada as propostas para vistas dos participantes, o representante da empresa ELO informou que 

tinha em seu poder um e-mail do Sr. Rodrigo de Oliveira Fischdick informando que as propostas 

de preços deveriam ser acompanhadas dos folhetos demonstrativos dos produtos a serem utilizados 

no serviço, a saber o projetor de imagens. 

Em seguida o representante solicitou a desclassificação das propostas das demais empresas 

presentes uma vez que as mesmas não estavam acompanhados dos folders. 

Neste momento, em sede de diligência, suspendemos a sessão e fomos ao encontro do Sr. Rodrigo 

para tomar ciência do teor do e-mail supra mencionado, momento que o mesmo relatou que, de 

fato, havia feito tal resposta. 

Analisando o edital, verificamos que a exigência imposta fazia referência à execução dos serviços, 

ou seja, o licitante vencedor (futuro contratado), deveria demonstrar qual o produto a ser 

realizado somente no momento da execução fática do serviço. 

Diante destas informações, questionamos se fora feito um adendo, alterando tal exigência para o 
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momento da sessão licitatória e não para a execução, momento que o Sr. Rodrigo informou que 

não fora feito adendo. 

Questionamento logo em seguida se ao menos tal resposta havia sido repassada à mais licitantes 

ou ao menos publicada no site do SENAR, momento que o mesmo nos informou que também não 

havia realizado tais ações. 

Diante do cenário, procuramos a Assessoria Jurídica onde informamos o que havia sido realizado 

até então e informamos que tomaríamos a decisão, em conjunto, pelo não acatamento da solicitação 

de desclassificação das propostas que não se faziam acompanhar do folder do projetor, atendendo 

aos princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório, da Impessoalidade e da Eficiência e 

Economicidade. 

Retornamos à sala onde estava sendo realizada a sessão licitatória e tomamos a decisão pelo não 

acatamento da solicitação da Empresa ELO. 

(...) 

Note-se que todas as medidas legais e pertinentes, prevista no edital, foram cumpridas de forma 

clara e transparente.” (Destacou-se) 

A partir do exame da narrativa do Sr. Luiz Alexandre, Pregoeiro atuante na sessão, é 

possível vislumbrar que, de pronto, constatou-se que as exigências faziam referência à execução 

dos serviços, ou seja, o licitante vencedor (futuro contratado), deveria demonstrar qual o produto 

a ser realizado somente no momento da execução fática do serviço. 

Sem embargo, restou explícito que não houve a confecção de adendo alterando o momento 

de apresentação dos folhetos, permanecendo tal exigência para o momento da execução. 

Outrossim, percebe-se que não foram repassadas tais informações aos demais interessados 

nem tampouco dada publicidade acerca do seu conteúdo. 

Para corroborar o alegado, a recorrente transcreve o seguinte julgado: 

ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONSULTA. A resposta de consulta a 

respeito de cláusula de edital de concorrência pública é vinculante; desde que a regra assim 

explicitada tenha sido comunicada a todos os interessados, ela adere ao edital. Hipótese em que, 

havendo dissídio coletivo pendente de julgamento, a resposta à consulta deu conta a todos os licitantes 

de que os reajustes salariais dele decorrentes seriam repassados para o preço-base; irrelevante o 

argumento de que o dissídio coletivo assegurou reajuste salarial não previsto em lei, porque prevalece, 

no particular, a decisão do Superior Tribunal do Trabalho, que se presume conheça e aplique a lei, de 

que é o intérprete definitivo no seu âmbito de competência. Recurso especial não conhecido. (REsp 

198.665/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/1999, DJ 

03/05/1999, p. 137) (Destacou-se) 

Deveras, resta assente na doutrina e na jurisprudência pátria que os esclarecimentos 

prestados administrativamente apresentam caráter vinculante para todos os envolvidos, sendo 

impossível invocar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório para negar eficácia à 

resposta apresentada pela própria Administração.  

No entanto, conforme se extrai do julgado apresentado pela própria recorrente, a prestação 

de esclarecimento é vinculante, desde que a regra assim explicitada tenha sido comunicada a 

todos os interessados. 
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Observe-se, portanto, que no caso específico a vinculação está condicionada ao 

conhecimento dos demais interessados, entretanto, no caso em apreço, não houve a 

divulgação/publicação do esclarecimento. 

Ainda, segundo a recorrente: 

“A legislação é imperiosa sobre a vedação de utilização de qualquer elemento, critério ou fator 

subjetivo ou distinto do instrumento convocatório, nele incluídos os esclarecimentos prestados pelo 

pregoeiro oficial, que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os 

licitantes.” 

Nesse aspecto, considerando que as demais licitantes não tomaram conhecimento do 

questionamento feito pela recorrente e nem dos esclarecimentos prestados pelo pregoeiro oficial, 

entendemos que agiu acertadamente o Pregoeiro substituto ao classificar as propostas das demais 

licitantes que apresentaram as propostas em conformidade como exigido no edital, pautado pelo 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da igualdade entre os licitantes. 

Corroborando com o assunto, transcreve-se trecho da manifestação da recorrida[S|RCD1]: 

Ora, nobre Julgador, o que vincula todos os pretensos licitantes ao certame é unicamente o edital, 

sendo este a Lei máxima para o ato a ser realizado, como muito bem já fora delimitado pela 

jurisprudência: 

ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO. 1. A 

observância do princípio da vinculação ao edital de licitação é medida que se impõe, interpretado 

este como um todo, de forma sistemática. Desta maneira, os requisitos estabelecidos nas regras 

editalícias devem ser cumpridos fielmente, sob pena de inabilitação do concorrente, nos termos do 

art. 43, inciso IV, da Lei nº 8666/93. 2. Agravo de instrumento improvido. (TRF-4. AG 5013232-

54.2014.404.0000 – Rel. Fernando Quadros Da Silva. Terceira Turma. J. 20/08/2014). 

(...)  

O questionamento elaborado pela Recorrente via e-mail dizia respeito a uma dúvida exclusiva dela, 

e que não teria efeito para nenhum dos demais participantes. Tanto que a própria Recorrente 

assume que ninguém tinha tal informação, até porque era desnecessária! 

O motivo que desclassificou a Recorrente não foi a falta de documentação ou desatendimento às 

exigências do edital, mas sim preço que estava em desconformidade com a pretensão do Senar. 

Quanto a isso não há insurgência! 

Da mesma maneira, a alegação de que, com a resposta do primeiro e-mail se sucedeu uma 

“alteração editalícia” não merece prosperar. Isso porque é cristalino que toda a documentação 

deve ser apresentada no ato da habilitação, e é intrínseco  que todo participante, na dúvida, deve 

pecar pelo excesso. 

O fato é que, mesmo tomando a cautela, a Recorrente foi desclassificada não pelo zelo que teve, 

mas sim pelo preço que atribuiu à sua proposta, que não estava em concordância com o pleito do 

Senar. 

Portanto, não há falar em alteração substancial do edital, tendo em vista que não se produziu efeitos 

para nenhuma das partes, estando evidente que a irresignação da Recorrente é estritamente sobre 

a sua desclassificação, que se deu pelo preço alto, devendo o presente recurso ser desprovido. 
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Dessa feita, é de fácil constatação que todos foram tratados de forma isonômica em 

observância ao princípio da igualdade e que todas as decisões foram tomadas com fundamento nas 

regras pré-estabelecidas no edital, prestigiando, assim, o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório.  

Outrossim, assevera a recorrente que “A seu turno, no caso de alterações editalícias e de 

esclarecimentos prestados pelos pregoeiros nos pregões presenciais não há regra específica no 

Regulamento do SENAR.” 

Apesar de não haver regra específica no Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR, a instituição zela pela probidade e transparência nas licitações por ela realizadas, razão 

pela qual, toda informação acerca do processo (edital, impugnações, adendos etc) é disponibilizada 

no site do SENAR-AR/MT, como é o caso do processo em comento, acerca do qual encontra-se 

disponível para baixar o edital, o primeiro (e único) adendo e todos os demais atos inerentes à 

licitação.  

Sem embargo, eventuais lacunas existentes no Regulamento são colmatadas à luz de 

princípios gerais e licitatórios, como também da Lei Geral de Licitações de forma subsidiária. 

Assim sendo, da análise dos autos é possível notar que a resposta dada pelo então Pregoeiro 

à recorrente não vinculou os termos do edital porque não foi dada publicidade à mesma e nem do 

teor dos questionamentos para conhecimento dos demais interessados, logo, os termos do edital 

permanecem inalterados. 

Noutro ponto, a recorrente afirma que no momento do julgamento das propostas de preços, 

o Pregoeiro substituto e os membros da Comissão, aceitaram “ilegalmente e de forma contrária à 

própria decisão do SENAR, as propostas das demais licitantes que tinham sido ofertadas sem a 

correspondente apresentação desses folhetos editaliciamente exigidos por essa Entidade”. 

Repise-se, o edital não exigiu a apresentação dos folhetos no momento da apresentação das 

propostas, mas, somente, quando da execução, então as propostas das empresas foram 

devidamente classificadas, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade.  

Ao contrário do que ocorreu com a proposta da recorrente que foi devidamente 

desclassificada, em razão da mesma ter apresentado a proposta de maior valor, ficando, assim, 

acima dos 15% (quinze por cento) permitidos no edital. 

De acordo com a recorrente, o Pregoeiro afirmou que não poderia exigir mencionados 

folhetos da demais licitantes, uma vez que “não tiveram conhecimento dos esclarecimentos do 

Pregoeiro Oficial quanto ao dever das licitantes de apresentarem os folhetos com as 

especificações técnicas dos projetores e do sistema de áudio 5.1 licitados juntos no envelope da 

Proposta de Preços”. 
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Diante de uma análise mais aprofundada é possível observar que não houve qualquer 

ilegalidade na decisão do Pregoeiro substituto, já que a resposta dada pelo Pregoeiro oficial à 

recorrente não surtiu qualquer efeito vinculatório, conforme debatido anteriormente. 

Analisando os termos do edital, é possível inferir que o malfadado item se encontra 

disposto no campo da execução dos serviços, conforme abaixo disposto: 

4.1. Da Execução dos Serviços: 

(...) 

4.1.2. Os serviços solicitados incluem: 

(...) 

4.1.2.2. 01 (um) Projetor profissional 35 mm e digital, com resolução 2K (2048 x 1080p), tamanho da 

imagem 48” a 470”, devendo ser apresentados os folhetos com as especificações técnicas do 

projetor que será utilizado; 

Por conseguinte, não resta dúvida, visto que, da leitura acurada do item e de seus 

respectivos subitens, é possível compreender que o momento próprio para a apresentação dos 

folhetos contendo as especificações técnicas é na fase da execução do serviço. 

Ainda, o Edital prevê de forma clara quais documentos deverão ser apresentados nas 

fases de credenciamento, habilitação e na proposta de preços, não constando nenhuma 

exigência dos referidos folhetos nas fases citadas, logo, a sua apresentação pela empresa recorrente 

no momento da proposta de preços não causou nenhum impacto, quer seja negativo ou positivo. 

Conforme se observa do item 8 do Edital: 

8.1. A proposta de preço deverá ser apresentada de forma legível, datilografada ou impressa, em uma 

via, em papel timbrado da empresa licitante, sem alternativas, erros, emendas, rasuras e entrelinhas, 

datada e devendo suas folhas estarem rubricadas e numeradas em ordem sequencial crescente e a 

última folha assinada pelo representante legal da licitante, em invólucro devidamente lacrado e opaco. 

O envelope deverá conter a palavra “PROPOSTA DE PREÇOS”, número deste Edital, dia e hora de 

sua abertura, conforme modelo abaixo: 

(...) 

8.3. A proposta de preço deverá ser apresentada em observância às seguintes exigências:  

8.3.1. Razão social da licitante, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico se 

houver;  

8.3.2. Número deste instrumento convocatório;  

8.3.3. Cotação de preço unitário e total, de acordo com o Termo de Referência, Anexo I deste Edital, 

expressa em moeda corrente nacional, em algarismos com no máximo duas casas decimais, sendo o 

valor total da proposta, também por extenso;  

8.3.3.1. Em caso de divergência entre a soma do valor unitário e o valor total, será considerado válido 

o valor unitário;  

8.3.3.2. Em caso de divergência entre o valor total expresso em algarismos e por extenso, será 

considerado válido o por extenso.  
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8.3.4. Declaração expressa de que os preços incluem todos os custos e despesas necessárias ao 

cumprimento integral do objeto desta licitação;  

8.3.5. O prazo de validade, no mínimo, de 30 (trinta) dias, a contar da data da sua apresentação; 

8.3.5.1. Caso a licitante não informe a validade da proposta, será considerado que foi estabelecido o 

prazo de validade exigido neste Edital.  

8.3.6. Prazo e condição de pagamento, conforme estabelecido neste Edital.  

8.3.7. Especificação com detalhamento claro e preciso para cada item, indicando todos os elementos 

que identifiquem perfeitamente o produto/serviço, inclusive sua MARCA/MODELO, quando 

aplicável. 

Dessa forma, a apresentação (ou não apresentação) dos folhetos de nada influenciou na 

habilitação das empresas licitantes, razão pela qual todas as participantes foram consideradas 

habilitadas a participar do certame.  

De outra banda, no momento do julgamento das propostas, a recorrente teve sua proposta 

desclassificada por estar acima do percentual permitido, motivo pelo qual ficou fora da etapa de 

lances, conforme determina o edital e em conformidade com o nosso Regulamento de Licitações 

e Contratos, ao contrário da alegação da mesma de que foi ilegalmente desclassificada. 

Tal circunstância pode ser perfeitamente observada, consoante relatado, em sede de 

esclarecimentos, pelo Pregoeiro que atuou como substituto na sessão pública da licitação em 

comento, Sr. Luiz Alexandre, onde relata que a recorrente foi desclassificada porque ficou fora do 

limite de 15% (quinze por cento) da melhor proposta, consoante preleciona o edital. Vejamos: 

“Das propostas iniciais viu-se que empresa PIXART SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA apresentou 

proposta inicial escrita de R$ 1.155.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e cinco mil Reais); a 

empresa IMAGES AUDIO E VÍDEO EIRELI EPP com proposta de R$ 1.192.730,00 (um milhão, 

cento e noventa e dois mil, setecentos e trinta Reais); a empresa I D M INFORMÁTICA LTDA – EPP 

com proposta de R$ 1.253.124,61 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, cento e vinte e quatro 

Reais e sessenta e um centavos); e ELO EVENTOS E LOCAÇÔES LTDA com proposta de R$ 

1.386.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil Reais). Destas foram classificadas para a fase 

de lances as três primeiras empresas, ficando a última fora do limite de 15% (quinze por cento) da 

melhor proposta inicial, como determinava o edital, bem como o Regulamento e Licitações e 

Contratos do SENAR.” 

Portanto, conforme expõe a própria recorrente, a desclassificação de sua proposta foi com 

fundamento no item 10.2 do edital, o qual preceitua que “será classificada para a fase de lances 

verbais a proposta de MENOR PREÇO DO LOTE e aquelas que não excedam a 15% (quinze 

por cento) de seu valor”. 

No mesmo sentido, é a redação do art. 20 do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR, logo abaixo: 

Art. 20. O julgamento do pregão presencial observará o seguinte procedimento: 

(...) 

II – classificação para a fase de lances verbais da proposta de menor preço e daquelas que não 

excedam a 15% (quinze por cento) de seu valor; 
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Portanto, a decisão que desclassificou a proposta da recorrente foi devidamente 

fundamentada no item 10.2 do instrumento convocatório e no art. 20, II do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SENAR. 

Nesse diapasão, resta cristalino que o motivo pelo qual a recorrente ficou fora da etapa de 

lances da licitação foi, na verdade, em razão do alto valor ofertado, o que resultou na 

desclassificação da sua proposta, decisão, esta, acertadamente tomada com base no princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório. 

Em face da desclassificação da recorrente, restaram classificadas para participar da fase de 

lances as outras 3 (três) empresas que apresentaram os melhores preços. 

Caso houvesse, de fato, qualquer irregularidade na desclassificação da recorrente, que 

pudesse macular o processo licitatório, a decisão deveria ser revista com base no princípio da 

autotutela que confere à Administração o poder/dever de rever seus próprios atos, o que não 

aconteceu. 

No presente caso, não parece razoável comprometer o interesse público em prol do 

interesse privado, porquanto ainda que recorrente não reconheça, a mesma foi desclassificada em 

virtude do valor de sua proposta, em cumprimento ao disposto no edital.  

Mais descabido, ainda, seria desclassificar as demais licitantes que foram devidamente 

habilitadas e apresentaram os menores preços sob o pretexto de não apresentação de folhetos, para 

prestigiar uma única empresa que ofertou o maior preço e foi, por isso, corretamente 

desclassificada, eliminando, assim, a ampla concorrência e ferindo de morte vários princípios, 

dentre eles os da eficiência, da isonomia, da economicidade, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo, da proposta mais vantajosa etc. 

Nesse contexto, transcreve-se o seguinte julgado: 

Não é razoável a desclassificação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública na 

hipótese de meros equívocos formais. - A interpretação das regras do edital de procedimento licitatório 

não deve ser restritiva. Desde que não possibilitem qualquer prejuízo à administração e aos 

interessados no certame, é de todo conveniente que compareça à disputa o maio número possível de 

interessados, para que a proposta mais vantajosa seja encontrada em um universo mais amplo. 

(Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: AC 41616 RS 

2003.04.01.041616-0) 

Destarte, se extrai do julgado que a interpretação das regras do edital de licitação não deve 

ser restritiva e desde que não possibilite qualquer prejuízo à administração e aos interessados no 

certame, é de todo conveniente que compareça à disputa o maio número possível de interessados, 

para que a proposta mais vantajosa seja encontrada em um universo mais amplo. 

Noutras linhas, a recorrente também afiança que “o julgamento objetivo, vinculado às 

regras pré-estabelecidas no instrumento convocatório é imperioso, constituindo uma 

ILEGALIDADE utilização de critério de julgamento que não estivesse posto no Edital.” 
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A afirmação da recorrente se coaduna com as decisões tomadas no ato da sessão licitatória 

pelo Pregoeiro em conjunto com a Comissão de Licitação que julgou de forma imparcial e objetiva, 

vinculada às regras pré-estabelecidas no instrumento convocatório. 

Outrossim, consoante alega a recorrente: 

“De acordo com o que dispõe a parte final do inciso I do artigo 20 da Resolução nº 001/2006/CD 

(RLC – Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR), as propostas de preços que ‘não 

atendam as demais condições definidas no instrumento convocatório’, devem obrigatoriamente 

ser desclassificadas, pelo que se conclui que é vedada a inclusão posterior desses folhetos que 

deveria constar originariamente da proposta das licitantes.” 

A recorrente está correta em dizer que as propostas de preços que não atendam as condições 

definidas no instrumento convocatório devem ser desclassificadas, todavia, como a apresentação 

dos folhetos não foi condicionada ao momento da apresentação das propostas, mas sim na 

execução, as mesmas atenderam ao exigido no edital de convocação. 

No mesmo sentido, diz a recorrente que  

“A eventual e incerta admissão pelo SENAR-MT de entrega extemporânea do documento 

requisitado pelo instrumento convocatório e pela declaração do pregoeiro por parte das empresas 

cujas propostas configura má-fé negocial e ofensa ao princípio, dentre outros, do pacta sunt 

servanda, da vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica e ao da confiança.” 

Como já combatido anteriormente, frise-se que a entrega dos famigerados folhetos não é 

extemporânea, porquanto deverá ser feito em momento próprio, qual seja no momento da 

execução. 

Ainda, de acordo com a recorrente:  

“NÃO HAVIA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS APRESENTADAS PELAS 

DEMAIS LICITANTES AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO, pois elas não apresentaram junto ao envelope dessas propostas os folhetos com 

as especificações técnicas dos projetores e do sistema de áudio 5.1. licitados.”,  

Sendo assim, segundo a recorrente, subjetiva, ilegal e imoral a classificação das propostas 

das demais empresas licitantes. 

Uma vez mais, repise-se, tendo em vista que NÃO fora exigido no edital a apresentação 

dos folhetos com as especificações técnicas dos projetores juntamente com a proposta de preços, 

assim como o questionamento feito pela recorrente não gerou qualquer alteração do edital, com 

base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não há se falar em desconformidade 

das propostas apresentadas, ou ainda, de classificação subjetiva, ilegal e imoral, segundo 

asseverado pela recorrente. 

Igualmente é dito pela recorrente que “A publicidade é um princípio obrigatório, inclusive, 

nos processos de licitação e de contratação do sistema ‘S’.” 

Realmente, a publicidade é essencial em se tratando de processos licitatórios, por isso que 

o SENAR-AR/MT preza pela publicização das informações inerentes às licitações feitas no âmbito 

da instituição, como meio de probidade e transparência em sua atuação.   
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A recorrente também levanta questão a respeito da obrigatoriedade do Termo de Retirada 

do Edital, dizendo que: “Nessa hipótese de não preenchimento do aludido Termo de Retirada 

pelas empresas interessadas, remanesce aos participantes o direito de colher tais informações nos 

autos do processo em que formalizado o processo de licitação e de contratação”. 

 Ora, não poderia ter alegação mais descabida, não é o preenchimento ou não do Termo de 

Retirada que dá direito ao acesso às informações do processo, pois é notório que o processo 

licitatório é público devendo ser garantida vistas a qualquer interessado. 

Não suficiente, a recorrente traz outras alegações totalmente infundadas, conforme se 

observa ut infra: 

Conforme se extrai do inteiro teor do processo nº. 152052/2019, em que formalizado o PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 005/2020/SENAR-AR/MT, nenhuma das licitantes, incluindo a ora recorrente 

preencheu as informações solicitadas no “TERMO DE RETIRADA NO EDITAL DE PREGÃO Nº 

005/2020/SENAR-AR/MT. 

Desse modo, à luz da vinculação ao instrumento convocatório, da boa-fé negocial e administrativa, 

da publicidade, da transparência da legalidade e do pacta sunt servanda, a Comissão de Licitação 

e o Pregoeiro do Pregão sob exame não tinham qualquer obrigação, contratual ou legal, de 

“comunicara diretamente ao interessado, possíveis alterações no Edital, bem como de 

esclarecimentos posteriores”. 

Consequentemente, passou a ser de responsabilidade de cada licitante procurar, pessoalmente ou 

por e-mail, informações acerca dos eventuais esclarecimentos posteriores prestados pelo pregoeiro. 

Não buscar essas informações junto à Comissão de Licitação, tratava-se, pois, de uma faculdade das 

empresas interessadas, cuja conta e risco também era de suas respectivas e exclusivas 

responsabilidades. 

À toda vista, assim que a publicidade dos esclarecimentos do Pregoeiro por meio direto ao 

interessado foi editaliciamente oferecida a todas as empresas interessadas, mediante o 

preenchimento do aludido Termo. 

No caso, o esclarecimento do Pregoeiro à Recorrente, bem como eventuais outros esclarecimentos 

prestados às demais licitantes, estavam abertos a serem comunicados diretamente e indiretamente 

a todos os interessados, pois não há notícias ou reclamações das empresas licitantes que não 

preencheram o aludido Termo de que procuraram oficialmente o SENAR em busca de informações 

acerca de eventuais esclarecimentos do Pregoeiro e de que esse acesso à informação tenha sido 

negado ou de que esses esclarecimentos não estivessem disponíveis para consulta pessoal via e-mail, 

se por elas solicitados. De igual, modo, não há notícias ou indícios de que tenha havido declaração 

de sigilo do processo nº 152052/2019, em que formalizada a licitação do Pregão Presencial nº. 

005/2020/SENAR-AR/MT. 

Diante de tais alegações supra, a impressão que se tem é que a recorrente quer tumultuar e 

atrasar o regular andamento do processo licitatório, suscitando alegações infundadas e descabidas, 

sem qualquer fundamento lógico ou jurídico, alegações que beiram ofensa à honra da Comissão 

de Licitação e do próprio SENAR/MT. 

Cumpre, in casu, informar que o contraditório e a ampla defesa são institutos 

constitucionalmente garantidos, com vistas a evitar eventual tomada de decisão arbitrária, injusta 

ou equivocada, porém, também é imperioso advertir que o ingresso de recurso meramente 

protelatório, com o intuito de retardar o procedimento licitatório, sujeita a recorrente às 

penalidades previstas em lei. 
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Nessa esteira é o que determina o item 11.6 do instrumento de convocação: 

11.6. A licitante que ingressar com recurso meramente protelatório, com o intuito de retardar o 

procedimento licitatório, ficará sujeita às penalidades previstas em lei, bem como à pena de suspensão 

temporária do direito de licitar e contratar com o SENAR-AR/MT pelo prazo de 02 (dois) anos. 

Acerca do Termo de Retirada, cabe esclarecer que deve ser aplicado o princípio do 

formalismo moderado, porquanto são frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que 

prestigiam a adoção de tal princípio e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do 

procedimento licitatório. 

Segundo Dawison Barcelos: 

“Resumidamente, o formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o princípio da eficiência 

e o da segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos objetivos descritos no 

art. 3º da lei de licitações: busca da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia da 

isonomia e promoção do desenvolvimento nacional sustentável.”1 

(...) 

Nota-se que sua utilização não significa desmerecimento ao princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório ou negativa de vigência do caput do art. 41 da lei 8.666/93 que dispõe sobre a 

impossibilidade de a Administração descumprir as normas e condições do edital. Trata-se de solução 

a ser tomada pelo intérprete a partir de um conflito de princípios”.2 

Nesse sentido, orienta o Tribunal de Contas da União no acórdão 357/2015-Plenário: 

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do 

formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar 

adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, 

a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à 

proteção das prerrogativas dos administrados. 

A Corte de Contas da União também orienta que “Diante do caso concreto, e a fim de 

melhor viabilizar a concretização do interesse público, pode o princípio da legalidade estrita ser 

afastado frente a outros princípios.”3 

Explica ainda Dawison Barcelos que “Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, 

os princípios não são incompatíveis entre si. Diante de um conflito de princípios (p. ex., vinculação 

ao instrumento convocatório x obtenção da proposta mais vantajosa), a adoção de um não 

provoca a aniquilação do outro”.4 

Como exemplo, esse raciocínio pode ser percebido na seguinte Acórdão do Tribunal de 

Contas da União: 

Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de 

desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na 

documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou 

aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências. (Acórdão 2302/2012-Plenário) 

                                                           
1 http://www.olicitante.com.br/tcu-formalismo-moderado-10520-licitacoes/  
2 http://www.olicitante.com.br/tcu-formalismo-moderado-10520-licitacoes/  
3 Acórdão 119/2016-Plenário  
4 http://www.olicitante.com.br/tcu-formalismo-moderado-10520-licitacoes/  

http://www.olicitante.com.br/tcu-formalismo-moderado-10520-licitacoes/
http://www.olicitante.com.br/tcu-formalismo-moderado-10520-licitacoes/
http://www.olicitante.com.br/tcu-formalismo-moderado-10520-licitacoes/
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Vale lembrar que o certame licitatório não representa um fim em si mesmo, mas um meio 

que busca o atendimento das necessidades públicas.  

Nas palavras do professor Adilson Dallari: a “licitação não é um concurso de destreza, 

destinado a selecionar o melhor cumpridor de edital”.5 

Ainda, a recorrente alega que não houve resposta acerca de questionamento feito sobre as 

especificações técnicas dos itens 4.1.2.1, 4.1.2.2 e 4.1.2.3, em sede de pedido de esclarecimento, 

quais sejam: a) Nas medidas solicitadas, a tela translucida apresentará emenda. Será aceita? b) 

Quantos lumens? c) Qual a taxa de contraste? d) Qual a potência mínima? 

Com relação a este questionamento, as especificações técnicas definidas pelo setor técnico 

do SENAR/MT foram no sentido de não restringir a competição, portanto se as especificações 

questionadas pela empresa não foram respondidas ou incluídas nos itens mencionados é porque 

não havia a necessidade de se exigir o que fora questionado, não havendo qualquer vedação de se 

executar com tela translucida emendada (4.1.2.1), a exigência de um determinado número de 

lumens ou taxa de contraste (4.1.2.2) e a exigência de determinada potência mínima (4.1.2.3), 

ficando a critério da empresa licitante apresentar os equipamentos que atendiam ao Termo de 

Referência, não havendo qualquer prejuízo aos interessados na formulação da proposta de preços.  

Com efeito, compareceram no total de 4 (quatro) empresas para participar do certame, 

sendo que todas apresentaram propostas de preços. 

Ademais, havia ainda tempo hábil para que a empresa reiterasse referidos questionamentos, 

caso realmente a dúvida persistisse, o que não foi feito. 

Trata-se, portanto, de poder discricionário da instituição que não impactaria no 

prosseguimento do presente certame. 

Nada obstante, a recorrente indaga sobre erro de digitação do nome da empresa vencedora 

do certame na ata de registro da sessão pública da licitação, pois onde deveria constar como 

habilitada e vencedora do certame a empresa PIXART SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, 

consta equivocadamente a empresa ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA. 

Quanto ao fato narrado, vale dizer que trata-se meramente de erro material (erro de 

digitação) passível de correção, uma vez que é possível constatar da relação de lances verbais o 

nome da empresa vencedora que ofertou o menor lance, qual seja, a empresa PIXART 

SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA. 

A respeito do erro material podemos dizer: 

É o chamado erro material de fácil constatação, perceptível à primeira vista, a olhos nus. Não 

carece de maior exame para detectar que há um flagrante desacordo entre a vontade e o que de 

fato foi expressado no documento. Não há necessidade de recorrer a interpretação de conceito, 

estudo ou exame mais acurado para detectar esse erro; ele é percebido por qualquer pessoa.  

                                                           
5 http://www.olicitante.com.br/tcu-formalismo-moderado-10520-licitacoes/  

http://www.olicitante.com.br/tcu-formalismo-moderado-10520-licitacoes/
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É o erro “grosseiro”, manifesto, que não deve viciar o documento. Nesse caso repara-se o erro 

material. 

Exemplos de erro material que exigem correção e saneamento: é a decisão do pregoeiro que decide 

inabilitar um licitante pela falta de um documento que notadamente fora apresentado; erro 

aritmético (de cálculo) do valor da proposta (os preços unitários estão corretos, mas a soma ou a 

multiplicação está incorreta); a decisão do pregoeiro evidentemente incorreta (o licitante foi 

habilitado, mas na decisão constou “inabilitado”); na decisão constou uma data errada 

(02/10/2010, quando o correto seria 02/10/11) e por esse fato uma determinada empresa foi 

prejudicada; a numeração incorreta das folhas dos documentos de habilitação, corrigida pelo 

pregoeiro na própria sessão; decisão com data ou indicação de fato inexistente. 

Em suma, o erro material exige a correção uma vez que retrata a inexatidão material, ou seja, 

reflete uma situação ou algo que obviamente não ocorreu.6 (Destacou-se) 

Logo, tendo em vista de tratar-se de mero erro grosseiro (erro de digitação) tal é passível 

de correção e saneamento, uma vez que retrata a inexatidão material. 

Irresignada, a recorrente também assevera que pediu cópia integral dos autos e que tal não 

lhe foi franqueado de pronto, mas, que o deferimento do pedido de cópia ocorreu tão somente no 

período vespertino, faltando apenas 3 (três) horas para o encerramento do prazo de interposição 

do recurso, o que configuraria cerceamento de defesa, razão pela qual postulou pela concessão de 

prazo para eventual apresentação de razões de recurso complementares. 

Nesse compasso, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa, 

constitucionalmente garantidos, o SENAR-AR/MT concedeu novo prazo à recorrente para vistas 

ao processo e extração de cópias, para a apresentação de razões recursais complementares. 

III.2 – Das alegações trazidas nas razões recursais complementares 

Diante disso, manifestou-se a recorrente, em complementação às razões ao recurso, com as 

seguintes afirmações: 

“(...) 

A Recorrente obteve cópia dos autos do processo em epígrafe na data de hoje, 11/02/2020, podendo 

dele aferir fatos novos que maculam ainda mais a legalidade e legitimidade do processamento do 

presente certame. 

(...) 

Na presente oportunidade, após releitura e extração de cópia dos autos do processo nº. 

152052/2019, em que formalizado o Pregão presencial, acrescem-se as seguintes razões fáticas e 

jurídicas que corroboram para a manifesta ilegalidade de tais classificações das propostas, quiçá, 

inclusive, da própria legalidade do certame como um todo. 

Passada a etapa introdutória, a recorrente se manifesta acerca de supostas constatações, 

ipsis litteris: 

Durante a realização da sessão pública de abertura do Pregão sob exame a Recorrente fez duas 

constatações. A primeira constatação informada ao Pregoeiro era de que as folhas do processo nº. 

152052/2019 não estavam numeradas e rubricadas, o que fere de morte a segurança jurídica das 

partes, a lisura do certame e o controle da veracidade cronológica dos sendo, inclusive, 

                                                           
6 http://portaldelicitacao.com.br/2019/artigos/o-erro-formal-e-o-erro-material-no-procedimento-licitatorio/  

http://portaldelicitacao.com.br/2019/artigos/o-erro-formal-e-o-erro-material-no-procedimento-licitatorio/
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A segunda constatação também informada ao Pregoeiro foi inclusive registrada na Ata da Sessão 

Pública de Abertura do Pregão Presencial nº. 005/2019 e consistia no fato de que ‘não havia nos 

autos do processo administrativo Formulário de Termo de Retirada de Edital preenchido por 

quaisquer das empresas licitantes’ e que se encontrava juntado nos autos do processo nº. 

152052/2020 a cópia do e-mail encaminhado pelo Pregoeiro Oficial em esclarecimento à forma 

licitatória de juntada dos documentos e informações requisitados pelos itens 4.1.2.2 e 4.1.2.3 do 

Termo de Referência, na cláusula 8.3.7 do Edital e no Anexo III do Edital. Confira-se:  

(...) 

Na data de hoje, para espanto da Recorrente, há atualmente nos autos do aludido processo nº. 

152052/2020, tanto enumeração posterior de páginas, quanto a juntada do Termo de Retirada de 

Edital preenchidos pelas empresas licitantes Images Audio e Video EIRELI EPP e Pixart Soluções 

Audiovisuais. (Destacou-se) 

Sobre a primeira alegação da recorrente de uma suposta constatação informada ao 

Pregoeiro, de que as folhas do processo nº. 152052/2019 não estavam numeradas e rubricadas, 

cabe melhor aclarar a ocorrência para elidir quaisquer inconsistências. 

Em primeiro lugar, sobre o alegado, é importante esclarecer que a recorrente consignou em 

ata (alínea ‘c’), a seguinte síntese recursal: 

c) da cláusula editalícia 7.1., que impõe a quais das licitantes o dever de ‘apresentar a Comissão 

Permanente de Licitação com todas as folhas numeradas e rubricadas em ordem sequencial 

crescente, com prazo de validade vigente na data de abertura dos envelopes; 

Destarte, o dispositivo mencionado pela recorrente no final da sessão, em sua síntese, trata 

da rubrica e numeração atinentes aos documentos apresentados pelas licitantes, e, não, dos autos 

do processo licitatório propriamente dito, o qual já se encontrava regulamente formalizado 

(paginado) até a etapa anterior à realização da sessão pública. 

O mencionado item 7.1 traz o seguinte texto:  

7.1. Para que sejam habilitadas na licitação, as empresas deverão apresentar à Comissão 

Permanente de Licitação, a documentação, com todas as folhas rubricadas e numeradas em ordem 

sequencial crescente, com prazo de validade vigente na data de abertura dos envelopes, a qual 

poderá ser apresentada em original ou por qualquer processo de cópia acompanhada do original 

que poderá ser autenticada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, pelo cotejo com 

os documentos originais. 

Dessa forma, resta claro que a suposta ausência de rubrica e paginação mencionada se 

refere única e exclusivamente aos documentos de habilitação e não aos autos do processo, 

conforme quer transparecer a recorrente nas razões recursais, quer seja por falta de conhecimento 

ou por deslealdade. 

Por consequência, apesar do espanto da recorrente, não há que se falar em enumeração 

posterior de páginas. 

Esclarecido o equívoco, passamos a tratar da alegação em apreço. 

Dessume-se que a regra geral para o procedimento licitatório é a formalidade, vinculando-

o às prescrições legais em todos os atos e fases. 
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No tocante à apresentação dos documentos sem a rubrica e paginação pelos licitantes, é 

possível adotar, consoante já citado, princípio do formalismo moderado7, que prescreve a adoção 

de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos 

direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo 

extremo. 

Sobre o assunto nos ensina Caroline Rodrigues da Silva8, que: 

Cabe ao gestor público pautar suas decisões no procedimento formal, mas sem cair no chamado 

“formalismo”, que se manifesta pelo apego excessivo à forma, afastando-se da finalidade da 

seleção da proposta mais vantajosa, de tal modo que a vantajosidade abrirá espaço para a proposta 

que melhor seguir a disciplina do edital. 

No magistério de Hely Lopes Meirelles: “a orientação correta nas licitações é a dispensa de 

rigorismos inúteis e de formalidades e documentos desnecessários à qualificação dos interessados. 

(...) Procedimento formal, entretanto, não se confunde com ‘formalismo’, que se caracteriza por 

exigências inúteis e desnecessárias”.9 (Grifou-se) 

(...) 

Muitos são os casos em que a comissão de licitação, o pregoeiro ou a autoridade competente, em 

vista da aplicação dos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento 

convocatório, apegando-se de modo literal aos textos normativos e editalícios, excluem licitantes 

inabilitando-os ou desclassificando suas propostas, que potencialmente se mostram mais 

vantajosas, pelo simples fato de verificarem pequenas falhas ou a desatenção à forma exigida em 

relação aos documentos e informações apresentados no certame. 

Observa-se a aplicação desmedida do formalismo em situações como documentos apresentados 

com leves rasuras, que não impedem que se extraia as informações ali consignadas; exigência de 

que o licitante adote obrigatoriamente o modelo ou formato de planilhas de custos e propostas 

anexos ao edital, sob pena de desclassificação; inabilitação de empresas em razão de apresentação 

de documentos sem autenticação, cujo vício pode ser sanado; e assim por diante. 

(...) 

Como dito acima, no caso concreto, a análise a ser feita pelo julgador é se a exigência foi cumprida 

de alguma forma e se é hábil a atingir a finalidade imposta, sem comprometer a segurança e 

idoneidade dos documentos e informações prestadas, ainda que o licitante os tenha apresentado de 

forma diversa da prescrita. 

Carlos Ari Sundfeld e Benedicto Pereira Porto Neto tratam do formalismo: 

“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, na qual o que importa são as fórmulas 

sagradas, e não a substância da coisa.”10 (Destacou-se) 

Nesse compasso também tem se mostrado a jurisprudência pátria, como se depreende dos 

excertos abaixo: 

                                                           
7 TCU no acórdão 357/2015-Plenário “Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a 

adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, 

promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo.” 
8 https://www.blogjml.com.br/?area=artigo&c=93f266c8d1832e23fe989164f9f0ed9c  
9 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 274.  
10 SUNDFELD, Carlos Ari; PORTO NETO, Benedicto Pereira. Licitação para concessão do serviço móvel celular. Zênite. ILC nº 49 - 

março/98. p. 204. 

https://www.blogjml.com.br/?area=artigo&c=93f266c8d1832e23fe989164f9f0ed9c
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Se a irregularidade praticada pela licitante vencedora, que não atendeu à formalidade prevista no 

edital licitatório, não lhe trouxe vantagem nem implicou prejuízo para os demais participantes, bem 

como se o vício apontado não interferiu no julgamento objetivo das propostas, não se vislumbrando 

ofensa aos demais princípios exigíveis na atuação da Administração Pública, correta é a 

adjudicação do objeto da licitação à licitante que ofereceu a proposta mais vantajosa, em prestígio 

do interesse público, escopo da atividade administrativa11 

É cediço que o formalismo constitui princípio inerente a todo procedimento licitatório, no entanto, 

a rigidez do procedimento não pode ser excessiva a ponto de prejudicar o interesse público. 

Ademais, em matéria de licitação, como o objetivo é o de atrair o maior número de interessados, 

deve-se adotar interpretação que favoreça a consecução desse objetivo, tirando-se qualquer 

margem de discricionariedade da Administração Pública no que diz respeito à rejeitar possíveis 

licitantes.12 

O tema é recorrente, tanto é que recentemente o Tribunal de Contas da União apresentou o 

entendimento de que “Deve se evitar a desclassificação de propostas pelo descumprimento de 

exigências pouco relevantes, em respeito ao princípio do formalismo moderado e da obtenção da 

proposta mais vantajosa à Administração. Recomendação.”13 

Nesse sentido, ressalte-se que a licitação não é um fim em si próprio, mas sim um meio 

para obtenção da proposta mais vantajosa para a entidade. 

No que tange a suposta segunda constatação, também informada ao Pregoeiro e registrada 

na ata da sessão pública, trata-se do motivo declinado pelo represente que consta na alínea ‘h’ da 

ata, que descreve: h) após consulta ao processo físico não consta dos autos nenhum recibo de 

retirada do edital, seja dos licitantes presentes ou de outro. 

Nessa direção, ainda argumenta a recorrente sob as seguintes alegações: 

Na data de hoje, para espanto da Recorrente, há atualmente nos autos do aludido processo nº. 

152052/2020, tanto enumeração posterior de páginas, quanto a juntada do Termo de Retirada de 

Edital preenchidos pelas empresas licitantes Images Audio e Video EIRELI EPP e Pixart Soluções 

Audiovisuais. 

(...) 

Nobre Julgador, a única forma de atestar a lisura, integridade e veracidade da juntada desses 

Termos é se atrelados a eles forem apresentadas por essas empresas a cópia do e-mail 

encaminhado à CPL e ao Pregoeiro Oficial da época nos quais conste em anexo, necessariamente, 

esses Termos indiciosamente juntados a posteriori nos autos do Processo Licitatório nº. 

152052/2020. 

Em geral, os recibos de retirada são autuados no processo logo após o aviso de abertura 

publicado, momento este em que se encerra a fase interna e se inicia e fase externa da licitação. 

Os termos de retirada não têm qualquer poder de influenciar o andamento da licitação de 

modo positivo e nem negativo, sem, portanto, qualquer efeito prático, servindo apenas para 

controle do SENAR-AR/MT, no tocante à quantidade de interessados em participar do certame. 

                                                           
11 STF – RO em MS n. 23.714-1, DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence 
12 TJSC – AC em MS – 2002.015898-0 – Dês. Relator Vanderlei Romer – Julgado em21/11/2002. 
13 TCU. Acórdão 11907/2011 – Segunda Câmara. 
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Ademais, há que se considerar que atualmente, em razão do alto grau de desenvolvimento 

tecnológico, as informações estão a cada dia mais ao alcance de todos, através de ferramentas 

extremamente úteis e acessíveis como a internet, que possibilita baixar não só o edital mas todos 

os demais documentos relativos à licitação, de forma prática, instantânea e ilimitada, não 

engessando o acesso à informação limitando-o a um único documento. 

Todavia, a título de comprovação e para satisfazer a recorrente em seus anseios, já que 

ficou espantada quando percebeu os Termos de Retirada “indiciosamente juntados”, anexa à 

presente cópia dos e-mails de encaminhamento dos ditos Termos pelas empresas, confirmando o 

envio dos mesmos em data anterior a realização da sessão. 

Trata-se, aqui, de mais uma situação de aplicação do princípio do formalismo moderado, 

segundo fartamente discorrido em linhas anteriores, haja vista que referido Termo não afeta a 

licitação, visto como em nada interfere no regular andamento do processo. 

De outra sorte, o foco da recorrente recai sobre a exigência de ramo de atividade compatível 

com o objeto do certame, afirmando que: 

De forma totalmente oposta a essa regra vinculante do aludido Edital, os contratos sociais das 

empresas licitantes Images, Pixart e I.D.M. revelam que suas respectivas áreas de exploração de 

atividade econômica nada tem a ver com a “organização de eventos”, em especial, com o tipo de 

organização de eventos, mediante oferta, inclusive de cerimonial, mobiliário (cadeiras, máquina de 

algodão, pipoqueira elétrica) (cláusula 4.1.2.14.) licitada por esta Entidade, em que se requer 

atividade empresarial relacionada não apenas à projeção de filmes, mas ao atendimento alimentar 

do público alvo, consistente em produção e oferecimento de pipoca, algodão doce (cláusulas 

editalícias 4.1.2.5 a 4.1.2.19)”. 

(...) 

Entende o TCU que é viável a inabilitação de licitante que não tenha o objeto social compatível 

com o objeto licitado (Acórdão 487/15-Plenário). 

Isso porque, conforme bem consignou esse Excelso órgão de controle superior da Administração 

Pública e das Entidades do Sistema S, “ao exercer atividades em desconformidade com seu objeto 

social, devidamente registrado, a empresa também está agindo de forma contrária à lei, expondo a 

riscos todos os atores que com ela se relacionam”, em decorrência da possibilidade “de 

contratação de quem não é do ramo” e “de a empresa vir a se eximir da responsabilidade pelos 

atos praticados por seu gerente”. Acórdão 642/2014-Plenário, TC 015.048/2013-6, relator 

Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, 19.3.2014. 

(...) 

Apenas a Recorrente é empresa com atuação de fato e de direito que explora ramo de atividade 

compatível com o objeto deste certame, na forma do que prescreve a mencionada cláusula 5.2 do 

Edital do Pregão. Confira-se seu estatuto social e seu registro na Receita Federal (cartão CNPJ). 

Em resposta, a empresa recorrida em suas contrarrazões sustenta que: 

“Alega a Recorrente que a Recorrida não tem atividade correlata ao objeto do certame e por isso 

de ser desclassificada. 

A Recorrida, por seu turno, tem como objeto social, conforme consta de ato constitutivo, atividades 
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de sonorização e de iluminação, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, móveis, 

instrumentos musicais, utensílios e aparelhos domésticos, máquinas e equipamentos comerciais e 

industriais , palcos coberturas e outras estruturas de uso temporário, filmagem de festas e eventos, 

reprodução e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, serviços 

de agência de viagens. 

Na sua inscrição junto à Receita Federal, há também a exata listagem acima relatada.” 

A exigência resta disposta no item 5.2 do Edital, abaixo transcrita: 

5.2. Somente poderão participar desta licitação, empresas que explorem ramo de atividade 

compatível com o objeto deste certame, legalmente constituídas e estabelecidas, que estejam 

habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto e que satisfaçam, integralmente, a todas as 

condições do presente Edital. 

Nesse ponto, cabe dizer que a busca pela melhor proposta é uma das finalidades da 

licitação, por isso não podem ser adotadas medidas que comprometam decisivamente o caráter 

competitivo do certame. Assim, as exigências de qualificação técnica e econômica devem se 

restringir ao estritamente indispensável para garantia do cumprimento das obrigações. 

Por conseguinte, exigir que a descrição constante do ato constitutivo da empresa 

corresponda integralmente à efetuada pela Administração no edital é limitar, injustificadamente, o 

caráter competitivo da Licitação, e impor à Administração um preço mais elevado, ferindo de 

morte os princípios da prevalência do interesse público e da vantajosidade. 

Nesse sentido, o processo licitatório tem como objetivo, proporcionar a realização do 

negócio mais vantajoso para a Administração Pública e assegurar, em condições de igualdade, a 

participação dos administrados no certame. 

Segundo ensina Eduardo Meira Ribas14: 

“Tais exigências habilitatórias têm por objetivo atestar se os particulares interessados em 

participar da licitação possuem personalidade e capacidade jurídica suficientes para serem 

titulares de direitos e obrigações perante a Administração Pública, razão pela qual, o ato 

constitutivo das pessoas jurídicas deve contemplar objeto social compatível com aquele que está 

sendo regularmente licitado. 

Quanto a este aspecto, é preciso esclarecer que as sociedades empresariais não estão adstritas a 

somente executar as atividades expressamente previstas em seu ato constitutivo. Tal entendimento 

é incompatível com a realidade empresarial brasileira, que hoje é bastante dinâmica. Assim, é 

possível que as pessoas jurídicas desenvolvam as mais variadas atividades/relações jurídicas, desde 

que sejam elas, ainda que indiretamente, ligadas à finalidade que justificou a sua criação. 

Nesse norte, é importante perceber o que estabelece o Código Civil de 2002 em seus arts. 

47 e 1.015, parágrafo único, conforme se segue: 

“Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus 

poderes definidos no ato constitutivo. 

(...). 

                                                           
14 https://www.blogjml.com.br/?area=artigo&c=c111253098901d93fe4ff090e0125690  

https://www.blogjml.com.br/?area=artigo&c=c111253098901d93fe4ff090e0125690
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Art. 1.015 No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à 

gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende 

do que a maioria dos sócios decidir. 

Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se 

ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses: 

I - se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade; 

II - provando-se que era conhecida do terceiro; 

III - tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade.” 

Acerca do tema pondera Marçal Justen Filho, in verbis: 

“Entre nós, não vigora o chamado ‘princípio da especialidade’ da personalidade jurídica das 

pessoas jurídicas. Esse princípio restringe a possibilidade jurídica da atuação das pessoas jurídicas 

aos limites do seu objeto social.  

(...) 

Essas concepções foram superadas pela evolução sociocultural. A regra é que as pessoas jurídicas 

não recebem “poderes” para praticar atos dentro de limites precisos. A pessoa jurídica tem 

personalidade jurídica ilimitada, inclusive para praticar atos indevidos e reprováveis 

A fixação de um objeto social, contida no ato constitutivo da sociedade, não produz invalidade dos 

atos exorbitantes que vierem a ser eventualmente praticados. O ato praticado fora do objeto social 

é tão existente quanto aquele que se insira dentro dele. Não se verifica, de modo automático, a 

invalidade do ato em virtude da mera ausência de inserção do ato no objeto social. A fixação do 

objeto social destina-se, tão somente, a produzir efeitos de fiscalização da atividade dos 

administradores da sociedade 

(...) 

Portanto, o problema do objeto social compatível com a natureza da atividade prevista no contrato 

relaciona-se com qualificação técnica. Se uma pessoa jurídica apresenta experiência adequada e 

suficiente para o desempenho de certa atividade, a ausência de previsão dessa mesma atividade em 

seu objeto social não poderia ser empecilho a sua habilitação.” 15 

Sobre o assunto arremata Eduardo Meira Ribas16, nas seguintes palavras: 

Em vista disso, nas licitações realizadas pela Administração Pública, o que deve ser avaliado é se 

o particular atua na área do objeto licitado, a partir da análise de seu ato constitutivo. A existência 

de uma previsão, ainda que genérica, compatível com o objeto do certame licitatório, é suficiente 

para demonstrar que o licitante está apto a desempenhá-lo, não havendo a necessidade de que a 

descrição constante do ato constitutivo corresponda integralmente à efetuada pela Administração 

no edital. 

O Tribunal de Contas da União destacou que a inabilitação de licitantes por falta de 

previsão expressa do objeto licitado em seu contrato social fere o caráter competitivo da licitação, 

conforme se observa do teor do seguinte julgado: 

“No que tange à questão de o objeto social ser incompatível com a atividade de transporte de 

pessoas, verifico uma preocupação exacerbada por parte dos gestores ao adotar a decisão de 

inabilitar a empresa. A administração procurou contratar uma prestadora de serviços devidamente 

habilitada para o exercício dos serviços terceirizados e, ao constatar que o objeto social da empresa 

                                                           
15 FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 17. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016. p. 657-658. 
16 https://www.blogjml.com.br/?area=artigo&c=c111253098901d93fe4ff090e0125690  

https://www.blogjml.com.br/?area=artigo&c=c111253098901d93fe4ff090e0125690
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Egel, na época da licitação, era ‘locação de veículos; locação de equipamentos; coleta, entrega e 

transporte terrestre de documentos e/ou materiais’, vislumbrou que não estava incluída a 

possibilidade do transporte de pessoas. 

De fato, não está expressamente consignado no contrato social o serviço de transporte de pessoas 

almejado pela CNEN. Porém, constam dos autos três atestados de capacidade técnica apresentados 

pela Egel que comprovam a prestação dos serviços desejados para três distintas pessoas jurídicas 

de direito público. (fls. 90, 99 e 100) 

Se uma empresa apresenta experiência adequada e suficiente para o desempenho de certa 

atividade, não seria razoável exigir que ela tenha detalhado o seu objeto social a ponto de prever 

expressamente todas as subatividades complementares à atividade principal.”17 (Destacou-se) 

Depreende-se, portanto, que a compatibilidade entre o ramo de atividade da pessoa jurídica 

e o objeto do contrato administrativo não pode ser interpretada de forma restritiva, tendo em vista 

que, a rigor, não é necessário que o objeto que está sendo licitado conste, específica e 

expressamente, no contrato social das empresas participantes do certame licitatório. Como regra 

geral, a existência de previsão genérica, condizente com a atividade licitada, é suficiente para 

atender os requisitos de habilitação jurídica impostos pela Lei. 

No caso em análise, é de se notar que foram respeitados todos os princípios básicos 

atinentes às licitações públicas, em especial o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório; da isonomia; da publicidade; da transparência; da economicidade; do 

julgamento objetivo; da competitividade; da proposta mais vantajosa; da legalidade, da 

impessoalidade e dos que lhes são correlatos. 

Conclui-se, portanto, que os argumentos expendidos pela empresa ELO EVENTOS E 

LOCAÇÕES LTDA não merecem prosperar porquanto infundados e carentes de sustentação legal, 

nada trazendo de novo que possa alterar a decisão tomada na sessão pública do Pregão Presencial 

nº 005/2020/SENAR-AR/MT, mantendo-se como vencedora a empresa PIXART SOLUÇÕES 

AUDIOVISUAIS LTDA. 

Portanto, decide-se que o recurso administrativo interposto pela empresa ELO EVENTOS 

E LOCAÇÕES LTDA merece ser conhecido, por ser tempestivo, para que no mérito, seja negado 

provimento. 

IV. DA DECISÃO 

Diante de todo o exposto, tendo-se por fundamento os dispositivos constantes do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, os termos do instrumento convocatório, os 

princípios gerais que regem as licitações públicas, as orientações do controle externo, a 

jurisprudência pátria e a melhor doutrina, DECIDE-SE:  

CONHECER do recurso interposto pela empresa ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA, 

por ser tempestivo, para no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a 

decisão tomada pela Comissão de Licitação do SENAR-AR/MT na sessão pública do Pregão 

Presencial nº 005/2020/SENAR-AR/MT.  

                                                           
17 TCU. Acórdão nº 571/2006 – 2ª Câmara. 
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Destarte, submete-se a presente Manifestação à apreciação do Presidente do Conselho 

Administrativo do SENAR-AR/MT, para retificação ou manutenção da decisão. 

Cuiabá (MT), 27 de fevereiro de 2020 

 

 
JULEAN FARIA DA SILVA 

Pregoeiro em substituição 

SENAR-AR/MT 

 
VERA LÚCIA GOMES DE OLIVEIRA BOREGES 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 SENAR-AR/MT 

CELSO BRANCO RICARDO BARRETO 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 SENAR-AR/MT 
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Pregão Presencial nº 005/2020/SENAR-AR/MT  

Processo n°: 152052/2019 

Assunto: Decisão em Recurso Administrativo. 

 

 

Da decisão. 

Acolho a Manifestação nº 002/2020/CPL/SENAR-AR/MT, exarada pela Comissão 

Permanente de Licitação do SENAR-AR/MT, razão pela qual resolvo CONHECER do recurso 

interposto pela empresa ELO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA, por ser tempestivo, para no 

mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão tomada pela Comissão 

de Licitação do SENAR-AR/MT, na sessão pública do Pregão Presencial nº 005/2020/SENAR-

AR/MT.  

Atendidos os requisitos legais, confeccione-se o instrumento competente. 

É como decido. 

Dê ciência aos interessados. 

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020 

 

 

 

NORMANDO CORRAL 

Presidente do Conselho Administrativo 

SENAR-AR/MT 

 

 

 

 






