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SESCOOP/GO
ReÍerência: Pregão Presencial ne o74/202L
Obieto: recurso administrativo contra decisão que declarou licitante vencedora

RecorÍente: Centro Oeste Vigilância e Segurança EIRELI

DECISAO

Trata-se de julgamento de recurso apresentado nos autos do processo de contratação de serviços

de vigilância desarmada, viabilizado pelo Pregão Presencial ne 074/2027, em cuia sessão de julgamento de

propostas verificou-se a incorreta identificêção do Recorrente, em relação ao ne do CNPJ, em um dos documentos

de habilitação (item 6.1.4, alínea "d", do Edital), o que acarretou sua inabilitação, motivando a interposição do

recurso.

No prazo assinado no Edital do certame, a Recorrente apresentou recurso administrativo em face da

decisão da Comissão de Licitâção desta instítuição, que a declarou inabilitada em decorrência de fato que assim

ficou consignado na ata da referida sessão de julgamento:

.,Em sêguida, o pregoeiro inÍormou âos presentes que durante a análise dos documentos foi identificado

pela Comissão de Licitação que o documento exigido no item 6.1.4'd' aprêsentado pelâ empresa é de

CNPJ diverso da proposta, motivo pelo qual â empresa foi inabilitada"'

orecursofoiapresentadoemformaeprazoprevistosnoEditale,portanto,mereceserrecebidoe
têr analisado seu mérito.

É o relatório

Passa-se à decisão.
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Resumidamente, foram apresentados os seguintes argumentos:

a. O erro de que decorreu a inabilitação Íoi identificado em documento fornecido e elaborado por

terceiro;
b. Simples erro formal na proposta de preço, ou como no caso, na di8itação de ne CNPJ não é

suficiente ou capaz de gerar a desclãssificação e inabilitação em certâme licitatório;

c, Objetivo de uma licitação é a seleção da proposta mais vantajosa, cumprindo o princípio da

isonomia;
d. lnabilitação deve ocorrer apenas quando o erro não puder ser suprido dê forma imediata e sem

prejuízo aos demais licitantes;

e. Aplicação do princípio da proporcionalidade em detrimento de práticas de formalismo extremo,

mantendo-se o princípio do formalismo moderado, e;

f. ltem 5.3 do Edital prevê a possibilidade de saneamento de erros materiais ou falhas formais e

item 5.3.3 permite a correção pela falta de CNPJ.

Junto da petição de recurso, foram apresentados dos documentos anexos, a SabeÍ:

a. Declaração da Goiás Escola de Vigilantes, e;

b. contrato firmado entre a Goiás Escola de vigilantes para realização de cursos e reciclagens de

vigilantes.

Tendo em vista as alegações da Recorrente, calcadas nos pontos enumerados no relato já feito nesta

decisão, tem-se que a análise do recurso se limita a considerar se o erro identificado no documento exigido pelo

Edital, no seu item 6.1.4"d":
a. Tem natureza meramente formal;
b. Decorre de ação de terceiro;
c. Seria corrigivel de imediato;
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d. Não impactaria outros licitantes em termos de isonomia, e;

e. Seria remediado consideÍando-se o princípio da proporcionalidade em detrimento de posição

pautada no que o recurso nomina por "excesso de formalismo".

para iniciar a análise dês questôes trazidas à baila pela Recorrente, mostra-se necessáriô

inicialmente cotejar os termos do Edital que vincula as partes e nesse sentido denotar em quais itens podem estar

apoiados o entendimento da Comissão de Licitação e da Recorrente.

Acerca dos Documentos de Habilitação, o Editaldo certame prevê o rol de circunstâncias, exiSências

e obrigações a serem atendidas pelas licitantes, vêlendo, nesse sentido, a transcrição de algumas das suas

previsões, ln verbls:

6. OA HAarUrÂçÃO
6.1, Os "DOCUMENTOS DE HABlUraçÃO" dêverão seí ãpíesentados no Envelopê "8", ne forma prevista no item

4,1, do presente Edital, conÍorme especificados:

(...)

6.1.4. qUALTFICAçÃO rÉCÍ{lCA
(...)

d) Comprovânte de que â licitante píocede ao treinamento ê íormação de seus vigilantes por meio de

oÍ8anizâção militar, policial, empíesa especializada ou Cuíso de Formeção deviSilantes, ou de que possui

eÀ seu quadro funcionário hâbilitado pârâ tal, ou Declaração de Convênio firmâdo com a(s) empíesa{s}

especializadels) na formação de viSilante.
(...)

6.2. Os documêntos exigidos deveíão ser apresentados:

(...)

6.2.2.NãosêrãoaceitosprotocolosdeentregaousolicitaçãodedocUmentoêmsubstituiçãoãosdocumentos
requeÍidos no present€ Editâle seut Anexos.

{...i
;.5. Todos os documentos soticitados para habititação referir-se-ão ão domicílio ou §ede de licitantê. a verificâção

será íeita exalusivamênte pelo número do CNP., deles constantes

(...)

à.6. A não âpresentãção de qualquer documento relacionado ítos itens ãnteriores ou a sua apresentação em

desacordo com a forma, prazo de validade e quântidade estipuladâs, implicará automática inabilitâção da licitânte.

a inabilitação não ocorrerá em casos de omisrões puramênte formais que possam ser sanadas pêla comitsão de

Licitãção/Pregoeiro(a), especialmente por consultâ orJi,e imedlatâ em sites oficiais ou governamentais' de foíma

" ".itirl, " 
.o. p"titiriA"d e, desdê que não comprometa a lisuÍa do certâme O SEScoOP/Go não 5e r€sponsabiliza

por motivos de ordem técnica de computadores, falhas dê comunicação, congestionâmento de linhas de

comunicação,probIemascomnaveSàdoresdeinternet,bemcomoout.osfatore5queimpossibilitematransíeíência
dedados.NâocorrênciâdequalquerinoperâncianãoseráabertoprazopaíaapresentaçãodÔdocumento'

Vale ainda destacar a previsão do item 15.3, do mesmo Edital:

1S, DTSPOSTçÔES :lNAlS
(...t

15.3. É facultedâ à comissão de Licitâçâo/PreEoeiÍo(a), em qualquer fa5e dêsta licitação, â promoção de diliSência

destinade a esclareceíou a complementara instruçãodo processo, sendo vedada a inclusão posteriordedocumento

ou informação que deveria constar originariamente da proposia oLl dos documentos de habilitâção, salvo cesos

previstos no item 6,6. À àUtoridade competênte para julgaí recursos, not termos deste Edital, é confeÍidâ e mesma

,aculdâde aqui previstâ, nos limites a que se restÍinge sua competência.

A leitura dos termos supratranscritos dá conta de que a atitude levada a cabo pela Comissão de

Licitação e comunicada às licitantes pelo Sr. Pregoeiro está em estrita consonância com o que o Edital do certame

determina.

É que resta certo que foi exigido documento que comprove que a licitante procede o treinamento e

formação de seus vigilantes, no caso em tela, por instituição terceira, com quem a Recorrente êlega manter

contrato desde o ano de 2O2O (fls.5, do recurso). Mostra-se também demasiado claro que o Edital prevê que os

documentos de habilitação devem ser apresentados de forma legível e que permita seu entendimento, além de

não ser possível a substituição de documentos exigidos por outros.
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Ainda vale frisar que o mesmo Edital prevê que a verificação dos documentos de habilitação serià

feita - como foi - exclusivamente pelo número de inscrição das licitantes no CNPI, permitindo-se a diligência da

Comissão de Licitação em caso de erros puramente formais e especialmente quando esses erros pudessem ser

sanados por consulta online em sites oficiai5 e/ou governamentais.

por outro lado, analisando o percurso argumentativo adotado no recurso interposto, vê-se que aos

olhos da Recorrente, o erro de indicação de seu número de inscrição no CNPJ, num documento emitido pela

empresa com quem alega manter contrato de capacitação e reciclagem de formação de seus empregados

constitui-se em falha meíamente formal e sanável de imediato.

Ainda no recuÍso, tem.se também e, por fim, a indicação de jurisprudência do Tribunal de contas da

união a suportar a tese de adesão ao Princípio da Proporcionalidade e do Formalismo Moderado em detrimento

da manutenção de condições formais exacerbadas ou exagerêdas'

Nesse sentido, a Recorrente aponta que o erro que considera meramente formal tem garantida sua

correção, inclusive, no corpo do Edital de licitação em que se baseia o certame a que se refere esta decisão Essa

pretensão estaria albergada no que prevê o Edital nos seus itens 5 3 e 5 3 3' que abaixo seguem transcritos:

5, OA PROPOÍÂ
5.1. A "PROPO5TA DE PREçO" deverá seí apresêntadâ no Env€lopê "4", na íorma píevistâ no item 4.1. do presentê

6dital, e deverá atendêr aos rêquisitos aba'xo:

(...)

s.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alteredo o conteúdo da proposta apÍêsentadâ, seia com relação a preço,

pagâmenlo, píazo ou qualqtler condição que importe a modificação dos seus termos originais' íessalvadas apenas

aquetas dêstinadâs a s;n aí evidentes;ííos materiais ou falhâs formais, alteÍãções essa5 que seíão avaliadas pelo{a)

PrêSoeiro(a) e pela Comissão de Licitação coÔforme previsôes nos itens a sêgulr:

1...)

5.3.3.AfeltadocNPJ/MFe/oUendereçocompIetoouoUtrosdadosformaisdaempresapoderá,também,5ersupÍ.de
pelos dados constantes do' aot""ntot 

'p'"t"ntados 
no Envelope 'g" - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO'

Nota-se, o prioí; que a dicção dos itens trazidos ao debate pela Recoírente se refere à pÍoposta e

não aos documentos de hãbilitação, que, não despretensiosamente' encontram-se previstos' juntamente com

suas condições de apresentação e veriÍicação noutro capítulo do Edital A proposta' como se vê' é documento

elaboradopelapróprialicitanteetemsuascondiçõesecaracterísticasprevistasnocapítulo5,doEditaldocertame.
Os documentos de habilitação, no capítulo 6.

por ser um documento de livre elaboração, é possível que a proposta Seja apresentada em algum

nível de desconformidade relativa às características exiSidas no ato convocatório da licitação e,

consequentemente,estalnstituição-levandoemcontainclusiveoFormali5moModeradocomonorte.emsede
editalícia estabelece possibilidades de complementação, correção, conferência e ajustes no que se refere à

proposta e desde que mantida a lisura, a isonomia e que se privilegie a ampliação dã competitividade'

os documentos de habilitação, por outro lado, são exigências editalícias que buscam salvaguardar

esta lnstituição quanto às pÍescrições legais e normativas referentes:

a. À forma de constituição e atuação das licitantes;

b. À situação de regularidade fiscal das licitantesi

c. À situação econômico-finênceira das licitantes;

d. À qualificação técnica das licitantes, e;

e. Ao não emprego de mão de obra de menores, ressalvado o regime de aprendizagem, assim

como outras condições pormenorizadas no Edital.

Nesse sentido. é de se ver que os documentos de habilitação apresentam característica muito

diversa da proposta, que se traveste num compromisso assumido pela própria licitante e que, notadamente, pode

ser por ela mesma revisado, alterado, corrigido, sempre à medida da possibilidade prevista em Edital.
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sóessaconstataçãojáseriasuficienteparaencaminharadecisãoqueseaquisebusca,ma5éválido

pontuar ainda que a restante argumentação tÍazida a lume pela RecoÍrente também carece de melhor sone. É

queoitem6.5doEdital,játranscrito,indlcaexpressaeclaramentequetodaaverificaçãodosdocumentos
entregues a esta lnstituição a pretexto de habilitar as licitantes, será feita em função do número de inscrição no

CN PI,

oerrodeindicaçãodonúmerodecNPJemdocumentoformalizadoporterceiro,emqueseaponta
aexistênciaderelaçãojUrídicacomalicitante,paraocasoemtelaedeacordocomoEdital(item3'9),nãose
caracteriza como erro meramente formal, sobretudo porque o Edital prevê que essa é justamente a informação

segundo a qual será feita a verificação dos documentos de habilitação e diante do que serão considerados válidos.

A incorreção apontada pela Comissão de Licitação denota incapacidade de se ter seguramente' pela

simples leitura do documento, a certeza de que as informações ali declaradas se referem à Recorrente o erro

impossibilita a identificação induvidosa da Recorrente na documentação exigida no certame'

Paraalémdomais,eventualdiligênciaaserprocedidanocasoemanáliseextrapolariaodispostono
item6.6,doEdital,jáquenãoseriapossÍvelaconsultadodocumentoemsiteoficialougovernamentaleque,
mesmoqueeventUalmenteviabilizadaportelefonema,resultarianaUlteriorâpresentaçãodenovadeclaração,o
que, a seu turno, fere o Princípio da lsonomia

Por fim, vale frisar que a jurisprudência do TCU' apresentada no recurso' está alinhada com 05

parâmetros utilizados no Edital, sobretudo porque se refere ao formalismo moderado como fator a ser

consideradonaanálisedaspropostas'DetodaformaemesmoconsiderandotodasaspossibilidadesqueoEdital
franqueia às concorrentes e à comissão de Licitação, mostra-se claro que a inabilitação da Recorrente foi a medida

mais acertada a se adotar.

Feitas essas considerações, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhê provimento, mantendo-

se inalterada a decisão da Comissão de Licitação desta lnstituição'

DeterminoaindaqUesejaaRecorrentecomunicadadestadecisãoequedelasejadadaapublicidade
preconizada.

Goiânia, 30 de agosto de 2O2!.

ERNANE PEREINA

MAFQUES

IUNIOR:01531570108

Jubrair Gomes Caiedo Júnior

Superintendência
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