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Pregão/Concorrência Eletrônica
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
Ao
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 (Processo Administrativo n° 006/2022)

H2Q DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, inscrita no CNPJ n°.34.715.097/0001-30, estabelecida
PASSAGEM SÃO PEDRO, 20 – GALPÃO 02, CEP: 67.013-710 – BAIRRO: ATALAIA - ANANINDEUA-PA, por intermédio
de seu representante legal, o Sr. JADER VIEIRA LEITE, portador da Carteira de Identidade n°. 38982622 SSP/SP e
do CPF n°. 431.206.792-91, vem, respeitosamente com fulcro na Lei nº 10.520/02 e demais legislações
pertinentes, apresentar 

RECURSO ADMINISTRATIVO

contra a sua inabilitação no pregão eletrônico em questão, onde foi alegando o não atendimento ao disposto na
ALÍNEA B) DO ITEM 11.1.5, ao qual não concordamos por se tratar de excesso de formalismo, e por ser passível de
diligência, caso necessário.

1 - DA TEMPESTIVIDADE
13.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

2 - RELATÓRIO SUCINTO DOS FATOS 
Trata-se de licitação pública na modalidade pregão eletrônico, para: “Contratação de empresa para aquisição de
produto químico para tratamento de água, para atender as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgotos
de Santa Izabel do Pará- SAAE/SIP”

O pregoeiro declarou a recorrente inabilitada no certame, alegando ter sido descumprido a ALÍNEA B) DO ITEM
11.1.5, embora tenha sido apresentado 05 atestados de capacidade técnica com firma reconhecida em cartório ou
assinatura eletrônica ICP, e ter sido oferecido o menor preço para a Administração Pública.

3 – INTENÇÃO DE RECURSO 
H2Q DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA manifestou-se pela intenção de recurso motivadamente: 

“Declaramos nossa intenção de recurso contra nossa inabilitação, visto que mandamos o Atestado com assinatura
reconhecido firma e notas fiscais que compravam o fornecimento e veracidade do mesmo. O documento motivo
único de nossa inabilitação é fruto de extremo formalismo do órgão causando prejuízo ao erário. A rejeição
sumária da intenção de recurso afronta os arts. 2º, § 1º, e 4º, incisos XVIII e XX, da Lei 10.520/2002 e 26, § 1º,
do Decreto 5.450/2005. (Acórdãos 5847/2018)”

4 - RAZÕES RECURSAL
A empresa recorrente cumpriu o previsto no edital por ter apresentado todos os documentos de habilitação
exigidos e proposta de preços em acordo com o previsto, mas foi INABILITADA com o seguinte motivo abaixo:

Motivo da Inabilitação de proposta. Fornecedor: H2Q DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, CNPJ/CPF:
34.715.097/0001-30, pelo melhor lance de R$ 211.400,0000. Motivo: NÃO ENCAMINHOU O CONTRATO SOCIAL DA
EMPRESA QUE ESTÁ EMITINDO O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, DE ACORDO COM A ALÍNEA B) DO ITEM
11.1.5, DO EDITAL

Porém a motivação se prevalece de formalismo exacerbado, o que deve ser combatido com veemência na
administração pública, onde deve prevalecer a finalidade principal que é de dar celeridade dos processos
administrativos e a busca da proposta mais vantajosa.

No texto que motiva a INABILITAÇÃO da empresa, é perceptível que existe exigências além do comum, e que caso
sejam deverasmente importantes para o julgamento do órgão, poderiam ser aberto o prazo para as devidas
diligências para sanar qualquer dúvida.

11.1.5 Relativo à Qualificação Técnica:
(...)
b) o caso de atestados ou declaração de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito privado, este
deverá ser assinado por responsável legal da empresa, a ser comprovado por cópia do contrato social ou
procuração pública, no caso de procurador, acompanhado com documento de identificação, e com assinatura
reconhecida sua firma em cartório.

Sendo claro que o objetivo é identificar a qualificação técnica do licitante, assim como foram anexados na pasta de
habilitação da empresa, atestados que comprovam a capacidade técnica de fornecimento da empresa, e que
possuem firma reconhecida em cartório, ou assinatura de certificado digital ICP, que possui validade legal
reconhecida e são legítimos.

Em todos os casos, no subitem 26.1. do Edital informa que “É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública.”
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Podendo ser solicitado a apresentação de um ou mais, contrato social documento de identificação, dos respectivos
atestados.

Neste caso, a motivação apresentada pelo órgão para INABILITAR a recorrente se torna infundada, e como medida
urgente de reparação, o órgão deve proceder com o retorno da fase para que a empresa com melhor preço possa
ser HABILITADA no processo, diante do pleno cumprimento da apresentação de sua habilitação e proposta, e
evitando que o processo fracasse e gere custos desnecessários ao Administração Pública.

5 – EMBASAMENTO LEGAL
Assim, solicitamos e reforçamos a necessidade da HABILITAÇÃO da empresa RECORENTE, baseado no artigo 41,
caput, da Lei nº 8.666/93: 

Artigo 3º -A licitação destine-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a 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.

Neste sentido, visando a celeridade dos processos administrativos, a supremacia do interesse público sobre o
privado e a iminência de definições rápidas para o cenário administrativo, a doutrina desenvolveu o princípio
administrativo do formalismo moderado, o qual segue muito bem explicado nas palavras de Alexandre Aragão:

‘(...) Referido por ODETE MEDAUAR como aplicável a todos os processos administrativos, o princípio do formalismo
moderado possui, apesar de não constar expressamente na Lei 8666/93, relevante aplicação às licitações,
equilibrando com a equidade a aplicação dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório,
fazendo com que meras irregularidades, que não afetam interesses públicos ou privados, não levem à
desnecessária eliminação de competidores, o que vem sendo amplamente aceito pela jurisprudência.

Pode-se dizer que, nas licitações, o Princípio do Formalismo Moderado advém da ponderação dos princípios da
legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, de um lado, o princípio da competitividade, que, afinal, é o
objetivo primordial da licitação (ex.: se um edital de licitação estabelece que as propostas de preço devem ser
apresentadas em número e por extenso, e o licitante a apresenta apenas por extenso, ele não pode ser
desclassificado apenas por isso).”

6 - DO PEDIDO 
Pelo exposto, nos termos do art.4º, XVIII, da Lei 10.520/2002, firmados nos argumentos e fundamentos acima
apresentados, requeremos:

1 – Que seja provido o recurso a fim de HABILITAR a empresa H2Q DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA, por questões de direito e justiça, seguindo os princípios basilares da licitação, e legislações pertinentes.

Para os fins de direito, conforme prevê o parágrafo 4º. do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93.

Nestes termos, 

Pedimos deferimento.

Ananindeua, 05 de setembro de 2022.

JADER VIEIRA LEITE
REPRESENTANTE LEGAL
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