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ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO JULGADORA DE LICITAÇÃO 

DA PREFEITURA DO MUNICIPAL DE TREMEMBÉ — ESTADO DE SÃO PAULO  

Ref.  PROCESSO DE COMPRAS Nº 7061-0/2017 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº  PG-178/2017 

Data de abertura: 16/01/2018 

Data de Reabertura 1: 05/02/2018 

Data de Reabertura 2: 02/03/2018 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

PLANETA EDUCACIONAL COMERCIO E CONFECÇÃO 

LTDA — EPP, inscrita no CNPJ sob no. 03.797.928/0001-37, e Inscrição Estadual 

145.344.359.111, estabelecida à Rua Sargento Jose Spessoto, 119, Vila  Mariana,  CEP 

04016-060 no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, através do seu bastante 

procurador/credenciado infra identificado, VEM ATRAVÉS DESTA MANIFESTAR SUA 

RAZÕES DE RECURSO manifestadas de forma resumida quando da sessão ocorrida no 

dia 02/03/2018 e constantes na Ata referente, a saber: 

Trata-se de Edital de Pregão Presencial, objetivando o "0 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE UNIFORMES ESCOLARES". 

1- 	A sessão de abertura ocorreu, como 

previsto, no dia 16/01/2018, as 08:30 hs, ocasião em que licitantes credenciaram seus 

representantes; entregaram seus envelopes com suas propostas e também seus 

envelopes com seus documentos habilitatórios, em um total de 05 licitantes a 

concorrerem pelos lotes constantes no edital convocatório; 

Ato contínuo, o Sr Pregoeiro abriu os preços de todos s 

participantes e para cada um dos 03 (três) lotes, ocorreu a fase de lances que teve o seguint 

resultado: 
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Lotes 

Empresa 
Vendedora 

Segunda colocada 
Terceira 
Colocada 

Quarta 
colocada 

Nome valor Nome valor Nome valor Nome valor  

Lote 1 —  Kit  Creche 
IT  

Global 

182,56 Planeta 
Educacional  

235,80 
Sefer 

268,16 LV  
Dist 

301,00 

Lote 2 -  kit  Infantil 
IT  

Global 

241,95 Planeta 
Educacional  

306,60 
Sefer 

314,48 LV  
Dist 

351,50 

Lote 3 -  Kit  Fundamental 
IT  

Global 

245,55 Planeta 
Educacional  

293,60 
Sefer 

32,40 LV 
Dist  

338,40 

Na sequência, foram os preços foram considerados 

aceitáveis pelo Sr Pregoeiro e foram abertos os respectivos documentos de Habilitação, onde o 

se constatou que a empresa  LT  GLOBAL atendia as exigências e foi declarada habilitada para os 

03 lotes. 

Foi então lavrada a ATA da sessão, onde foi aberto o prazo 

para que a empresa  IT  GLOBAL, conforme o item 5, entregasse as amostras para os lotes em 

que se sagrou vencedora. 

No dia 30 de janeiro, nossa empresa recebeu um  email  da 

comissão de licitação, às 09:11 hs, onde foi anexada publicação ocorrida no Diário Oficial do 

Municipio, datado de 29/01/2018 onde, ás fls 4/4, foi publicada a reprovação das amostras da 

empresa  LT  GLOBAL e nossa a imediata convocação de nossa empresa para que entregasse suas 

amostras no prazo de 05 dias. 

• Como tal comunicação não atendia o pressuposto no item 

. 15 ("DA PUBLICIDADE") constante no Edital convocatório, entramos em contato telefônico onde 

questionamos e ratificamos em  email  datado de 30/01/2018 às 09:34 hs, a saber: 

a- O não atendimento do item 15 onde, além da 

publicação no Diario Oficial do município, se exige a publicação no Diario Oficial do Estado; 

b- O não atendimento da do prazo de cinco dias 

úteis (fomos convocados para entregar as amostras em cinco dias corridos); 

c- A comunicação da desclassificação e 

apresentação de uma empresa deveria ser feita em sessão publica e não por comunicação como 

foi feita. 

Cumpre aqui salientar que, de imediato o Sr Pregoeiro e 

comissão, nos enviou outro  email  datado de 31/01/2018 às 16:05 hs, dizendo que a 

comunicação do DO do município supra citada ficava sem efeito e, mais, ratificando que o prazo 

para a entrega é de dias úteis e não corridos e ainda a publicação no Diário Oficial do Estado do 

dia 31/01/2018, às fls 209, a desclassificação das amostras da empresa  LT  GLOBAL e convocadas 
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as demais participantes para sessão de reabertura que deveria ocorrer no dia 05/02/2018, às 

09:00hs. 

No dia 05, na sessão agendada, finalmente as empresas 

tiveram finalmente ciência dos motivos da desclassificação das amostras da empresa  LT  GLOBAL 

e, mais, foi então aberto os envelopes com os documentos de habilitação de nossa empresa foi 

constatado o pleno atendimento. 

Ainda na sessão, a empresa  LT  GLOBAL julgando ter tido 

seus direitos de defesa provocados, entrou com recurso administrativo. 

Foi então lavrada a Ata da sessão. 

Comumente, quando há recursos em processos licitatórios 

que podem alterar o licitante vencedor, o prazo de entrega de amostras são suspensas até que 

os mesmos sejam julgados. Tal procedimento é inclusive recomendado pelo Egrégio Tribunal de 

Contas do estado de São Paulo, visando onerar inutilmente licitantes que podem não ser os 

ganhadores depois de transcorrido e julgados os recursos e contra recursos se houverem. 

Diante dos fatos, questionamos ao Sr Pregoeiro via  email  

(nos dias 05/02/2018 e ainda no dia 08/02/2018), sobre os reais prazos que tínhamos para 

providenciar nossas amostras, diante do resultado do julgamento dos recursos. 

Agravou nossa dificuldade (e como consequência os altos 

custos) em confeccionar as amostra devidas, dois fatos: 

a. Os feriados do Carnaval, que fizeram que muitos 

fabricantes de matérias-prima não estivessem funcionando e 

b. Quando fomos confeccionar as amostras, 

notamos que as tabelas de medidas apresentados no edital, estivessem ERRADAS ou ainda FORA 

DE PADRÃO MINIMO DE QUALIDADE, a saber: 

b.1- TABELA PARA CONFECCIONAR AS JAQUETAS (item 

01): a tabela apresentada se refere a uma BLUSA e não a uma jaqueta; • 

b.2- TABELA PARA  CON  FECIONAR A CALÇA(item 02): No 

tamanho que fizemos (10), as medidas para B-coxa e F-quadril são totalmente incompatíveis; 

b.3- TABELA PARA CONFECCIONAR A CAMISETA MANGA 

CURTA (item 03): No tamanho que fizemos (10), as medidas para F-abertura da manga são 

totalmente incompatíveis; 
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b.4- TABELA PARA CONFECCIONAR AS BERMUDAS (item 

04): AS medidas para C e D —ganchos frente e traseira são totalmente incompatíveis, fazendo 

que a peça final fique "quadrada" prejudicando o caimento e conforto; 

b.5- TABELA PARA CONFECCIONAR A BLUSA DE MOLETON 

(item 06): a tabela apresentada se refere a uma JAQUETA e não a uma BLUSA DE MOLETON; 

b.6- TABELA PARA CONFECCIONAR A CAIÇA DE MOLETON 

(item 07): a tabela apresentada se refere a uma BERMUDA e não a uma CALÇA; 

b.7- TABELA PARA CONFECCIONAR A CAMISETA CRECHE 

(item 08): a tabela apresentada se refere a uma JAQUETA e não a uma CAMISETA; 

b.8- TABELA PARA CONFECCIONAR A CAMISETA REGATA 

(item 13): a tabela apresentada se refere a uma CAMISETA MANGA CURTA e não a uma 

REGATA; 

OBS: Neste item 13, Camiseta Regata, é solicitada a 

utilização de meia malha  PV  (como as demais camisetas e como é usual de mercado, malha  PV  

se deduz que é malha de composição 67% poliéster e 33%  viscose  — de onde deriva o nome 

comercial  PV).  Ocorre que no texto aparece composição de "....67% algodão e 33 % Poliester 

???) 

Enfim, ficou IMPOSSÍVEL para nossa empresa (como 

ficaria para quaisquer outras diante dos fatos) produzir as amostras. Usamos pois o BOM 

CENSO e, diante de nosso profissionalismo e experiência, refizemos quantas vezes julgamos 

necessários (o que novamente comprometeu o prazo) até chegarmos as peças que 

apresentamos no dia da convocação, publicada no Diario Oficial do Estado, do dia 28/02/2018, 

às páginas 259, onde simultaneamente foi finalmente publicado o resultado do julgamento 

dos recursos e a desclassificação de nossa empresa pela não entrega das amostras (???) e, 

ainda, convocando para a continuidade dos trabalhos em sessão publica agendada para 

05/02/2018, ocasião em que entregamos nossas amostras, todas já PERSONALIZADAS, com 

tecidos nas cores desejadas (o que nos custou tempo e custos em mandar fabricar as matérias-

prima necessárias), imagens aplicadas e, mais, dentro de uma TABELA DE MEDIDAS largamente 

utilizada pelo mercado no segmento de UNIFORMES ESCOLARES. 

Ainda assim, tivemos nossa desclassificação mantida, 

motivo pelo qual estamos entrando com este recurso por acharmos ser de inteira justiça e a 

pratica do chamado "bom direito", a reavaliação de nossa desclassificação pelo suposto não 

atendimento do chamado de entregar as amostras. 

Visando ilustrar nossa tese, citamos alguns pareceres de 

notáveis e respeitáveis profissionais do Direito Administrativo, bem como jurisprudências sobre 

o tema, a saber: 
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Sobre a inserção de cláusulas ou interpretações 

equivocadas que sirvam para "impedir que pessoas que efetivamente poderiam contratar se 

afastem da licitação", transcreve-se lição do ilustre Helly Lopes Meirelles, em sua obra sempre 

citada: 

"Se a Administração tem motivos de interesse público para 

contratar com determinado profissional ou empresa, ou 

adquirir produto de determinada marca, deverá dispensar 

a licitação e realizar, sem disfarce, a contratação direta 

como permite a lei. O que não se legitima, é a licitação 

simulada ou dissimulada em certame competitivo, quando 

na realidade o contratante já esta selecionado pelo 

favorecimento preferencial ou discriminatório do edital. 

Tais omissões ou defeitos invalidam a licitação e o 

contrato" 

Helly Lopes Meirelles, na mesma obra, insiste na 

interpretação doutrinparia contra is "rigorismos inúteis" que os administradores teimam em 

inserir nos editais, numa verdadeira fraude ao procedimento licitatório travestida de garantias à 

Administração. 

"A orientação correta nas licitações é a dispensa de 

rigorismos inúteis e a não exigência de formalidades e 

documentos desnecessários à qualificação dos 

interessados em licitar" 

E invectiva o mestre contra os "administradores 

estrábicos", clamando por correção: 

"É um verdadeiro estrabismo público, que as autoridades 

superiores precisam corrigir, para que os burocratas não 

persistam nas suas distorções rotineiras de complicar 

aquilo que a legislação já simplificou" 

As "autoridades superiores" de há muito tentam corrigir o 

vício, tendo o Poder Judiciário se manifestado em tom uníssono sobre o tema. Antes mesmo da 

vigência da atual legislação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim decidiu: 

"Visa a concorrência a fazer com que o maior número de 

licitantes se habilitem para o objetivo de facilitar aos 
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órgãos públicos a obtenção de coisas e serviços mais 

convenientes a seus interesses. Em razão desse escopo, 

exigências demasiadas e rigorismos inconsentaneos com a 

boa exegese da lei devem ser arredados. Não deve haver 

nos trabalhos nenhum rigorismo e na primeira fase da 

habilitação deve ser de absoluta singeleza o procedimento 

habilitatório!... 

Ao criar desnecessários embaraços aos.pretensos 

licitantes, exigindo-lhes mais do que a lei permite, a Administração agride aquele princípio 

basilar, eis que a finalidade das exigências legais é tão somente ter, a Administração, dados 

objetivos de aferição do cumprimento do contrato, nunca o aproveitar-se de permissivos legais 

para afastar possíveis licitantes. 

Sobre o tema, sempre oportuno resgatar o ensinamento 

de Antonio Bandeira de Mello, que resumo com clareza: 

"Para obedecer a lei, para atendê-la, não basta 

reverenciar-lhe a forma, não basta homenagear-lhe a 

aparência, é mister atender sua finalidade. Norma jurídica 

alguma, relação jurídica alguma se entende, a não ser a 

partir de sua finalidade, tal como sucede com todos os 

produtos de cultura humana." 

As exigências e entendimentos da comissão expostos em 

tela, tal como solicitada e como foi interpretada, não atende a finalidade de norma jurídica, 

sendo por ela expressamente vedada pelo inciso I do artigo 3° da Lei Federal n° 8.666/93. 

( 	)  "Art.  32- A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia e a 

selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vincula ção 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 

dos que lhes são corre/atos. 
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§ 19- É vedado aos agentes públicos: 

I — admitir, prever. incluir ou tolerar, nos atos de  

convocação, cláusulas ou condições que comprometam,  

restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 

para o específico objeto do contrato;"(...) 

Entender, tal como foi interpretada pelo Sr Pregoeiro e 

equipe em relação ao mesmo ao tema em tela e assim réduzir o número de ofertantes no 

certame e ainda contratar o objeto por preços maiores que outros ofertados (como o nosso !) , 

é sem sombra de dúvida, "ultrapassar o limite da necessidade" da Administração aferir as 

propostas dos licitantes, o que "caracteriza meio indireto de restrição à participação —vale dizer, 

indevida restrição ao direito de licitar", como ensina o magistério de Marçal Justen Filho. 

Afirma o doutrinador, em lição que se adéqua ao caso em 

tela: 

"A imposição de exigências e a definição das condições do 

direito de licitar nunca poderão ultrapassar o limite da 

necessidade. Qualquer exigência desproporcional ao 

conteúdo da contratação caracterizará meio indireto de 

restrição a participação — vale dizer, indevida restrição ao 

direito de licitar." 

Ademais, aplicar interpretação restritiva no exame de 

exigências editalícias e com isso desclassificar licitantes é, ainda, atitude condenada em clássico 

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul citado acima. 

O Ministro SEPULVEDA PERTENCE do Supremo Tribunal 

Federal já teve oportunidade de orientar contra a ilegalidade do excesso de rigor em licitações, 

ao prelecionar do seguinte modo: 

"...se de fato o Edital é a "Lei Interna" da licitação, deve-se 

abordá-lo frente ao caso concreto, tal qual toda norma 

emanada do Poder Legislativo, interpretando-o à luz do 
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bom senso e da razoabilidade, a fim de que seja alcançado 

seu objetivo, nunca se esgotando na literalidade de suas 

prescrições. Assim sendo, a vinculação ao instrumento 

editalício deve ser entendida sempre de forma a assegurar 

o atendimento do Interesse publico, repudiando-se que se 

sobreponham formalismos desarrazoados... " 

É ainda Meirelles que ensina, em exemplo que se adéqua 

de maneira perfeita ao caso em tela e que não se pode deixar de considerar sob pena de 

agressão ao princípio maior ínsito no  art  39, caput, da Lei n2  8.666/93, que: 

"Aplica-se aqui a regra unilateral do utile per  inutile  no 

vitiatur, que o direito francês resumiu pás de nullité  sans 

grief.  Melhor será que se aprecie uma proposta sofrível na 

apresentação mas vantajosa no conteúdo, do que 

desclassificá-la com o caráter competitivo da licitação." 

O objetivo de um certame é, como se sabe, aferir qual o 

licitante que se propõe a ofertar a melhor proposta para o contratante, e não, como parecem 

pensar alguns cultores do formalismo bizantino, transformar a análise de documentos em 

verdadeira corrida de obstáculos onde alguns esbarram naqueles "rigorismos inconsequentes 

com a boa exegese legal" enquanto outros escapam de tais obstáculos, reduzindo, 

desnecessariamente, o número de ofertantes finais e, consequentemente, o espectro de ofertas 

para que a Administração escolha "a proposta que  !he  pareça mais vantajosa". 

Ainda que o ato pudesse ser classificado no âmbito da 

discricionariedade dos integrantes da Comissão de Licitação — o que não é o caso, registre-se, e 

só se menciona a título de ilustração, ainda assim o ato estaria viciado por contrário à 

"prossecução do fim legal", como ensina André Gonçalves Pereira: 

"Há discricionariedade quando a norma jurídica 

previamente confere valor jurídico a qualquer actuação do 

agente, dentre uma série limitada, quer ilimitada, de 

actuações possíveis, desde que a intenção do agente seja 

a prossecução do fim legal". 
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Isto porque, ainda que o ato recorrido fosse discricionário, 

o mesmo seria "vinculado quanto à competência e quanto ao fim", como ensina o ilustre 

administrativista na mesma lição. 

Em obra clássica, Adilson Abreu Dallari já definia que "o 

licitante reconhecido como idôneo está habilitado; é um licitante habilitado, enquanto o licitante 

cuja idoneidade não foi reconhecida está inabilitado". 

No âmbito do Direito Administrativo, costuma-se analisar 

as conseqüências da legalidade ou ilegalidade de um ato na esfera dos efeitos de sua revogação 

ou anulação, desdenhando-se teorias muito interessantes sobre os efeitos dos atos nulos e 

anuláveis e as consequências de tais desdobramentos. 

Se encanta o mundo acadêmico e enriquece o repositório 

doutrinário, a discussão acadêmica e processual das consequências do ato ilegal serve para 

mascarar suas verdadeiras consequências práticas no mundo real. 

• Enquanto ao cidadão é permitido fazer "tudo que a Lei 

permite", ao agente publico em seus atos administrativos, "só é permitido fazer o que a Lei 

permite", o que não foi o caso quando da decisão tomada em relação ao problema de 

interpretação aqui apresentado. 

Alijar do certame alguns licitantes por que "deixaram de 

ficar alerta" e caíram em uma "armadilha do edital" (sim, o prazo de "cinco dias" para entregar 

as amostras pode ser assim chamada), fere pelo menos duas correntes legais: a primeira é o 

princípio da lsonomia, ou seja, se foi dado ao primeiro licitante o prazo para que este prepare 

suas amostras e ainda mais que ele entrasse com recursos para tentar ter seu julgamento 

revisto, resta claro que o prazo é um direito adquirido pelos demais (até mesmo àqueles que 

eventualmente deixaram de participar por acreditar ser a "clausula pegadinha" legal e que eles 

não conseguiriam cumprir). 

Mais ainda, nos termos do artigo 22, inciso XXVII da 

Constituição Federal, é de competência privativa da União Legislar sobre normas gerais de 

licitação,  in  verbis:  

Art.  22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em 

todas as modalidades, para as administrações públicas 
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diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no  art.  

37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de 

economia mista, nos termos do  art.  173, § 1°,  III;  

(grifamos). 

O que se pode dizer então da intenção de que uma 

simples "pegadinha" de um edital possa confrontar a própria Constituição. O que se tentou é 

MUITO DIFERENTE do conceito de se prender a clausulas editalicias ! 

Ante o exposto, por julgar ser a decisão mais justa e 

amparada legalmente, esta empresa requer que seja alterada sua desclassificação e que se 

analise suas amostras que foram feitas apesar dos erros nas tabelas de medidas constantes no 

edital e que, no caso de persistir a justa necessidade dos munícipes, que se de prosseguimento 

ao certame com sua adjudicação e habilitação. 

Termos em que, 

Pede deferimento 

São Paulo, 0 	arço de 	18 

Procurador Credenciado 

03 
79?928/0001.37  

/4,farl Jose Spo  °14-004,  ( ark, 
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0 
 „..,

C°1). 04:7°  6:°
0
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6, 
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