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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Assessoria Técnica

Informação Técnica n.º 3/2020 - RA-VII/GAB/ASTEC Brasília-DF, 02 de junho de 2020.

Senhor Administrador,

Chega ao conhecimento desta ASTEC dúvida formulada pela Comissão de Licitação em relação a recurso impetrado por par�cipante de
certame licitatório na modalidade convite.

Inicialmente cabe esclarecer que NÃO CABE A ESTA ASTEC o julgamento do presente recurso, sendo este ato responsabilidade da autoridade
máxima do órgão ( Administrador Regional), obedecendo os princípios vinculados do presente ato.

Fora apresentado todos os documentos inerentes a habilitação jurídica das empresas par�cipantes do certame.

houve porém, recurso rela�vo a ausência de folder indica�vo de produto por parte de empresa que apresentou menor proposta comercial. 

O recurso apresentado pela empresa Ecoclean ( SEI 40572404) relaciona-se com a inobservância por parte de empresa concorrente a
disposto em edital.

Em Contrarrazão (SEI 40805018) a empresa EDYTUDO ,  limitou-se a informar que todo certame fora acompanhado de setor jurídico da
Administração Regional em conjunto com a Comissão de licitação e que, fora declarada como a menor proposta, sem contudo dizer o mo�vo de não ter
apresentado o referido folder.

Segundo Leciona a doutrinadora Maria Sylvia Di Pietro, Licitação Pública é o " procedimento administra�vo pelo qual um ente público, no
exercício da função administra�va, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de
formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato." ( nosso grifo).

O Ar�go 3º da Lei 8.666/1993 enumera os princípios básicos que regem o procedimento administra�vo de licitação, senão vejamos:

(...)

Art. 3o A licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio cons�tucional 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 administra�va, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos.

(...)
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Com efeito, de acordo com o art. 41 da Lei 8.666/1993, a "Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada". É por isso que a doutrina reconhece o edital (ou a carta-convite) como a "lei interna da licitação".

Ou seja, deve-se obedecer estritamente ao que se refere o edital e portanto aqueles que, em condições de igualdade, se desincumbirem de
obedecer ao ditame do edital, devem ser excluídos do processo licitatório.

Portanto, a licitação visa a proposta "mais vantajosa" para a Administração e não a "mais barata", visto que, a proposta apresentada deve ser
condizente com os ditames de mercado e de acordo com o edital.

Ao caso em tela, verifica-se que, a única empresa a apresentar todos os documentos exigidos na apresentação da proposta fora a
empresa EC0 CLEAN CONTAINERS E CACAMBAS EIRELI - ME, inclusive apresentando o folder conforme previsto no instrumento editalicio.

Embora a Comissão de Licitação tenha, em primeira mão aceitado as propostas de todas as empresas habilitadas, é inerente à Administração
a possibilidade de rever seus atos de acordo com a Súmula 473 do STF.

Em que pese ao requisito economicidade e urgência na contratação, verifica-se que é bem atendida pela única empresa que cumpriu com
todos os ítens do instrumento convocatório, pois, embora o preço ofertado seja um pouco superior ao apresentado pela empresa Edytydo, verifica-se que a
mesma deve ser desclassificada em virtude de não observância ao edital, portanto, sequer sua proposta deve ser analisada, ainda, podendo restar para
sanar tal ato  o ins�tuto da revogação do certame. Apesar da possibilidade de aplicação deste ins�tuto, não se faz conveniente e oportuno, visto que, o local
onde os referidos container's serão instalados ( feira do Paranoá), necessita urgentemente destes equipamentos, inclusive como forma de acondicionar lixo
evitando assim a contaminação por roedores e outros vetores, inclusive por mosquitos causadores da Dengue. Ou seja, também atendida a finalidade do
ato.

Posto isto, esta Astec se manifesta pela possibilidade de con�nuidade do feito, opinando pela desclassificação de empresas que não
atenderam ao edital de licitação, em observância ao Art. 41 da Lei 8.666/93.

Esta é a informação técnica,

SM.J.

CARLOS FERNANDO PEREIRA FERREIRA

CHEFE- ASTEC/ RA VII

 

 

 

Acolho a informação técnica do Senhor Chefe da Astec e determino a desclassificação das empresas que não cumpriram as determinações
editalícias, conforme preceitua o Ar�go 41 da Lei 8.666/93.

Encaminho a presente para a Comissão de Licitação visando o prosseguimento do feito, dando por deferido o recurso apresentado
( 40574292).
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SÉRGIO COSTA DAMACENO

ADMINISTRADOR REGIONAL DO PARANOÁ

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS FERNANDO PEREIRA FERREIRA -
Matr.1692069-4, Chefe da Assessoria Técnica, em 02/06/2020, às 16:45, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO COSTA DAMACENO - Matr.1689275-5,
Administrador(a) Regional do Paranoá, em 03/06/2020, às 03:47, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 41161167 código CRC= 3C551020.
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