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LICITAÇÃO 

 

PARECER JURÍDICO RECURSO PREGÃO PRESENCIAL – 004/2020 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 – PROCESSO Nº 011/2020 

 

OBJETO: Trata-se de Processo Licitatório na modalidade Pregão, tipo menor preço, 
objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação dos seguintes 
serviços: licenciamento, operacionalização, manutenção e suporte técnico de 
programa de computador de Sistema de Informação de Gestão de Recursos Humanos 
e Folha de Pagamentos dos Benefícios Previdenciários de Competência do Muriaé-
Prev, que atenda de forma qualitativa, quantitativa ilimitada e suficiente aos 
lançamentos, dados e segurados do RPPS, complementada com consultoria 
especializada e suporte local ou remoto, já inclusas alterações legais e manutenções 
corretivas, abrangendo os serviços de implantação e migração de dados, treinamento, 
customizações e suporte técnico presencial ou remoto, conforme detalhamento 
descrito no Anexo I – Termo de Referência e demais disposições e termos do Edital. 

 

RECORRENTE: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa Diretriz Informática Eireli 
contra a decisão da Comissão de Licitação que adjudicou o objeto do Pregão Presencial 
004/2020 à empresa vencedora Four Info Desenvolvimento de Software Ltda. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

A empresa recorrente protocolizou a interposição do seu recurso junto ao Fundo 
Previdenciário de Muriaé na data de 17/04/2020, dentro do prazo de 03 (três) dias 
previstos na legislação. 

Foi aberto o prazo de 03 (três) dias, contados a partir do dia 22/04/2020, para que a 
licitante vencedora apresentasse as contrarrazões ao recurso ora interposto. 
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A empresa recorrida Four Info Desenvolvimento de Software Ltda apresentou as suas 
contrarrazões em 23/04/2020, portanto dentro do prazo legal. 

 

BREVE SÍNTESE DO RECURSO SOB A ÓTICA DO RECORRENTE 

 

Sustenta o recorrente em apertada síntese que a empresa vencedora Four Info 
apresentou um documento diverso do que constava no rol dos documentos de 
habilitação, qual seja, Atestado de Visita Técnica, alegando que o mesmo fora exigido 
em outro Pregão Presencia de nº 001/2020 que fora cancelado. 

Sustenta que não obstante a indevida apresentação do referido Atestado, o documento 
foi utilizado para justificar a desnecessidade do teste de conformidade dos sistemas a ser 
feito pela empresa Four Info, logo após a mesma ter sido declarada vencedora do 
certame. 

Sustenta também que pelo fato do Pregão Presencial 001/2020 ter sido cancelado e não 
haver mais a exigência do Atestado de Visita Técnica, não pode tal documento 
fundamentar a tomada de decisão do ente licitante em relação ao novo procedimento, 
sob pena de violar o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

Alega que em desrespeito ao item 6.2 do Edital, foi aceito um documento que não 
pertencia a este procedimento licitatório e não consta na lista dos documentos exigidos 
para habilitação, nem no preâmbulo do Item C. Afirma que de igual modo, houve 
violação aos termos do Edital em não aplicar o Item 5.5, segundo o qual “serão 
desclassificados as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar 
o julgamento”, violando assim o princípio de isonomia. 

Por fim, defende que além do Atestado de Visita para demonstração de Software de 
Folha de Pagamentos e Gestão de Recursos não constituir exigência para a habilitação 
no Processo 001/2020, Pregão presencial nº 004/2020, o Tribunal de Contas da união, 
através do Acórdão nº 1823/2017 – Plenário-=TCU, deixa explícito que “em licitações 
que requeiram prova de conceito ou apresentação de amostra, deve ser viabilizado o 
acompanhamento dessas etapas a todos licitantes interessados, em consonância com o 
princípio de publicidade”. 

Assim, requer que seja reconsiderada e revertida a decisão que adjudicou o objeto do 
Pregão Presencial 004/2020 à empresa Four Info e também que seja aplicado o Item 7.11 
do Edital bem como na eventual hipótese de manutenção da decisão recorrida, requer 
desde já o encaminhamento das razões recursais à autoridade superior para que delibere 
a respeito do alegado. 
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BREVE SÍNTESE DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRIDA 

 

Regularmente intimada, a empresa Four Info Desenvolvimento de Software Ltda-EPP 
apresentou suas contrarrazões recursais no prazo legal, nos seguintes termos: 

Sustenta que de acordo com o Princípio da Vinculação ao edital e da Razoabilidade, deve 
a Administração Pública pautar-se pelos princípios acima mencionados na lei de 
regência das licitações e também pelos princípios da Economicidade e Razoabilidade e 
que por obviedade, a licitação do tipo Menor Preço tem por escopo selecionar a proposta 
que apresente financeira e tecnicamente mais vantajosa para o interesse público. 

Sustenta também que a apresentação de documento excedente pela recorrida não é capaz 
de viciar o Pregão Presencial 004/2020, nem mesmo torna-lo ilegal, considerando que a 
regência do certame deve-se restringir as normas do Edital em tela e não do Edital 
001/2020 o qual fora integralmente revogado.   

Alega que a documentação apresentada além daquela necessária deve ser dada o 
tratamento que o Pregoeiro deu a ela: simplesmente desconsiderá-la, por absoluta 
desnecessidade. 

Afirma a recorrida que cumpriu a exigência de apresentação de documentação que 
comprove sua qualificação técnica, nos moldes do edital, estando apta para prestar o 
serviço, frisando que a documentação referente a qualificação técnica, jurídica e 
econômica da empresa recorrida não foi em momento algum objeto de contestação pela 
recorrente. 

Por fim, requer a empresa recorrida o acolhimento das contrarrazões apresentadas bem 
como a rejeição de todos os argumentos apresentados pela empresa Diretriz Informática 
Eirelli e consequentemente a homologação do certame à empresa Four Info 
Desenvolvimento de Software Ltda.     

 

MÉRITO 

  

O Pregão é aplicável em licitações para a contratação pela Administração Pública de bens 
e serviços comuns. A definição de bem comum tem evoluído ao longo do tempo. Em 
princípio, são os bens disponíveis no mercado, com características padronizadas, que 
podem ser fornecidos satisfatoriamente por um fornecedor qualquer. Mas não há 
impedimento a que bens complexos sejam adquiridos mediante pregão.  
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As licitações na modalidade pregão são desenvolvidas de modo mais rápido e, em geral, 
com resultados mais vantajosos do que aquelas da Lei 8.666/93. 

O pregão conduz a uma redução crescente de preços entre competidores, considerando 
que o único critério seletivo é o menor preço (art. 4º, X), porém devem ser examinados 
outros aspectos contemplados no edital, como o prazo de fornecimento, especificações 
técnicas e padrões mínimos de desempenho e qualidade. Julgadas e classificadas as 
propostas, sendo vencedora a de menor preço, o pregoeiro a examinará e, segundo a lei, 
decidirá motivadamente sobre a sua aceitabilidade. 

Assim, no dia 14/04/2020 às 09:00 horas foi iniciada a sessão para o a abertura dos 
envelopes de proposta de preços e de habilitação, tendo se credenciado as empresas 
Diretriz Informática Eireli e Four Info Desenvolvimento de Software Ltda. 
 
Ato contínuo foi aberto os envelopes com as propostas de preços das empresas, onde 
sagrou-se vencedora a empresa Four Info Desenvolvimento de Software cuja proposta 
comercial foi de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais). 
 
Imediatamente foi aberto o envelope contendo a habilitação da referida empresa, sendo 
considerada habilitada nos termos do edital. 
 
Ao final, a empresa Diretriz Informática Eireli manifestou o interesse em recorrer. 
 
 
Analisando todo o exposto, verifico que razão não assiste à empresa recorrente, senão 
vejamos: 
 
Verificamos que o Pregão Presencial Nº 004/2020, Processo Nº 011/2020 tem por escopo 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, regido pela Lei 10.520/2020 cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para a prestação dos seguintes serviços: 
licenciamento, operacionalização, manutenção e suporte técnico de programa de 
computador de Sistema de Informação de Gestão de Recursos Humanos e Folha de 
Pagamentos dos Benefícios Previdenciários de Competência do Muriaé-Prev, que atenda 
de forma qualitativa, quantitativa ilimitada e suficiente aos lançamentos, dados e 
segurados do RPPS, complementada com consultoria especializada e suporte local ou 
remoto, já inclusas alterações legais e manutenções corretivas, abrangendo os serviços 
de implantação e migração de dados, treinamento, customizações e suporte técnico 
presencial ou remoto, conforme detalhamento descrito no Anexo I – Termo de Referência 
e demais disposições e termos do edital. 
 
 
Primeiramente cumpre salientar que a documentação de habilitação apresentada pela 
empresa Four Info Desenvolvimento de Software encontra-se em conformidade com o 
Item 6 do Edital de Licitação, mesmo que tenha apresentado algum outro documento a 
mais do que o previsto para o certame, este fato por si só não é capaz de macular o 
procedimento licitatório em tela muito menos desabilitá-lo. 
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É importante esclarecer que em nenhum momento a Comissão de Licitação 
fundamentou qualquer decisão ou mesmo adjudicou o objeto da referida licitação com 
base no Atestado de Visita para Demonstração da empresa recorrida, todas as decisões 
deste Pregão foram feitas simplesmente em critérios objetivos, conforme expresso no 
Edital, ou seja, MENOR PREÇO com relação à Proposta de Preços e, no caso dos 
Documentos de Habilitação aqueles constantes no Item 6 do Edital. 
 
Não há que se falar em violação ao princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório 
e também ao Princípio da Isonomia, tendo em vista que as empresas credenciadas e 
participantes do certame tiveram preservados todos os direitos que as Lei 10.520/2020 e 
8.666/93 lhes garantem, tendo todo o processo licitatório em tela sido conduzido pela 
mais absoluta imparcialidade e legalidade estrita. 
 
Noutro giro, foi assegurada aos licitantes a ampla e livre concorrência, observadas as 
propostas comerciais, e por fim, a etapa de lances verbais, conforme Edital, resultando 
na proposta de preço vencedora, que foi extremamente vantajosa para a Administração 
Pública, além de toda a documentação de habilitação da empresa vencedora estar de 
acordo com os moldes previstos no Edital, não tendo qualquer justificativa plausível 
para que o certame seja anulado, ou mesmo que seja declarado a empresa vencedora 
inabilitada.  
 

É verdade que os rigorismos exagerados devem ser evitados. Como sempre é lembrado 
Hely Lopes Meirelles, em “Direito Administrativo Brasileiro”, pág. 266, onde “o 
julgamento há de ser simples e objetivo, evitando-se rigorismos extremados, 
inconsentâneos com a boa exegese da lei”, recomendando que sejam arredadas do edital 
todas as exigências inúteis ou inessenciais, e que, por isso mesmo, trazem em si o vezo 
burocratizado de tão somente criar embaraços aos licitantes. 

Nesse sentido, orienta o TCU 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. 

 
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. 
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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. (Acórdão 119/2016-Plenário) 

 
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. Como exemplo, esse raciocínio pode ser percebido nas seguintes 
decisões 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) 

No caso em tela, vê-se que não há razoabilidade em inabilitar a empresa vencedora do 
certame ao argumento que a mesma trouxe aos autos além dos documentos previstos no 
edital, outro documento a mais que possa ser descartado, na medida em que a licitação 
tipo menor preço deve proporcionar a obtenção da proposta com melhor vantagem 
econômica à Administração Pública, fator que prepondera sobre as formalidades 
excessivas, passíveis de serem supridas, como ocorre no caso em apreço. 

Diante de todo o exposto, esta assessoria jurídica, opina, respeitosamente, por negar 
provimento ao recurso interposto pela empresa Diretriz Informática Eireli e manter a 
adjudicação à empresa Four Info Desenvolvimento de Software Ltda, prosseguindo o 
processo licitatório para seus ulteriores termos. 

É o parecer, S.M.J. 

Muriaé-MG, 28 de abril de 2020. 

 
 

___________________________________________ 
JOÃO PAULO MONTESANO ADRIANO 

OAB/MG 95.296 

 

Ciente e de Acordo. 

 

   _________________________________________ 

ANTÔNIO JOSÉ PÉREIRA DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão de Licitação 


