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DECISÃO DO PREGOEIRO SOBRE O RECURSO INTERPOSTO PELA 

EMPRESA ARKUS PROPAGANDA LTDA, RELATIVO AO PREGÃO 

ELETRÔNICO CFESS N° 01/2018. 

 

Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela empresa ARKUS 

PROPAGANDA LTDA. relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO CFESS Nº 01/2018. 

Sobre a matéria presto as seguintes informações e ao final manifesto-me sobre a minha 

decisão:  

1.1 Em resposta ao tópico ILEGALIDADE do recurso: 

A licitante ARKUS PROPAGANDA LTDA afirma que a empresa CASA DE 

IDEIAS LTDA EPP descumpriu o prazo estipulado no item 10.1 do edital, abaixo 

transcrito. 

10.1 A proposta final do licitante 

declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação 

do Pregoeiro no sistema eletrônico [...] (GRIFO 

NOSSO) 

O mesmo licitante também afirma que o pregoeiro confundiu o prazo 

determinado pelo subitem 10.1 com o prazo determinado pelo subitem 7.6, abaixo 

transcrito. 

7.6 O Pregoeiro poderá convocar o 

licitante para enviar documento digital, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, 

estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 180 

(cento e oitenta) minutos, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

Tal afirmação não merece prosperar, explico: 

O subitem 10.1, pertencente ao item 10 – DO ENCAMINHAMENTO DA 

PROPOSTA VENCEDORA –, refere-se à proposta final do licitante declarado 

vencedor, que será a proposta que irá compor o termo de contrato que vinculará a 

prestação do serviço. 
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A licitante apenas é declarada vencedora após aceitação de sua proposta 

seguida por sua habilitação.  

Não se pode falar que o pregoeiro, durante o certame, solicitou a proposta final 

da licitante, pois esta apenas poderá ocorrer APÓS A HABILITAÇÃO DA 

EMPRESA, como se conclui com a leitura do §9°, Art. 25 do Decreto 5.450/05, abaixo 

transcrito: 

§ 9o Constatado o atendimento às 

exigências fixadas no edital, o licitante será 

declarado vencedor. (GRIFO NOSSO) 

 Como o pregão se encontrava na fase de aceitação da proposta, é patente que a 

solicitação do pregoeiro se encontrava regida pelo item 7 do edital – DA 

ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA – e, portanto, foi acertada a 

decisão deste pregoeiro em fornecer o prazo do item 7.6 do edital, a saber, 180 (cento e 

oitenta) minutos. 

 O prazo especificado no item 10 do edital é aplicado no contexto de uma 

possível negociação para redução de preços após a declaração de licitante vencedor e 

antes da adjudicação do certame. Esta é negociação é possível conforme consta no 

Manual do Usuário Parte II, página 31, do MPDG (órgão gestor do sistema Compras 

NET). 

Ainda que este pregoeiro tenha, inicialmente, confundido os dois prazos, a 

correção foi tempestiva e publicizada, conforme disciplina o §3° do Art. 26 do Decreto 

5.450/2005, transcrito abaixo: 

§ 3o No julgamento da habilitação e das 

propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação.  

1.2 Em resposta ao tópico DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA 

DE FALÊNCIA VENCIDA 
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A empresa ARKUS PROPAGANDA LTDA alega que a empresa CASA DE 

IDEIAS COMUNICAÇÃO LTDA EPP, ao anexar a Certidão de Falência e Concordata 

vencida, deveria ser considerada desabilitada. Alega-se, ainda, que o pregoeiro não 

deveria reabrir o prazo para envio da certidão correta, visto que os benefícios previstos 

na LC 123/06 contemplam apenas as irregularidades de cunho fiscal e não 

irregularidades no que tange a situação falimentar.  

Tal entendimento não merece prosperar, explico: 

Primeiramente deve-se observar que, conforme consta em ata, a empresa 

enviou toda documentação dentro do prazo estabelecido no edital. Não é razoável 

desclassificar uma empresa por ela ter segmentado sua documentação em dois arquivos 

dentro do prazo.  

Mas, ainda que fosse esse o caso, cumpre-se dizer que o prazo dado pelo 

pregoeiro para reanexar a certidão válida não se confunde com o prazo de regularização 

de débitos fiscais ou trabalhistas, previsto no Art. 43, §1° da LC 123/06. O prazo 

previsto nesta lei é concedido para fins de regularização, caso a empresa seja 

considerada IRREGULAR.  

No caso em tela, não há que se falar em IRREGULARIDADE da empresa, 

visto que a apresentação de uma certidão vencida não implica, por si só, a irregularidade 

da empresa.  

A habilitação da empresa se pautou na orientação pacífica e reiterada de 

tribunais superiores que ensinam que, em Processos Administrativos, deve-se buscar a 

verdade real, e não formal. Portanto, quando a Administração identificar que a realidade 

dos fatos é diversa daquela registrada nos documentos, deverá considerá-la para fins de 

julgamento.  

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no seguinte 

julgado: 

Rigorismos formais extremos e 

exigências inúteis não podem conduzir a 

interpretação contrária à finalidade da lei, 

notadamente em se tratando de concorrência 

pública, do tipo menor preço, na qual a 

existência de vários interessados é benéfica, na 
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exata medida em que facilita a escolha da 

proposta efetivamente mais vantajosa.” (STJ. 

REsp n° 797.179, Rel. Min Denise Arruda, DJ de 

07.11.2006). 

Ainda mais cristalina é a decisão do TRF da 1ª Região: 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PRINCÍPIOS. 

VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE. 

RAZOABILIDADE. 

Certo que a Administração, em tema de 

licitação, está vinculada às normas e condições 

estabelecidas no edital (Lei n. 8.666/93, art. 41), 

e, especialmente, ao princípio da legalidade 

estrita, não deve, contudo (em homenagem ao 

princípio da razoabilidade), prestigiar de forma 

tão exacerbada o rigor formal, a ponto de 

prejudicar o interesse público que, no caso, 

afere-se pela proposta mais vantajosa. 

Pequeno atraso (cerca de dez minutos) 

na entrega da documentação relativa à 

habilitação do licitante não constitui justo 

motivo para sua exclusão do certame licitatório, 

eis que ainda não encerrada a reunião para esse 

fim convocada. (AMS nº 1999.010.00.39059-2-

DF, 6ª Turma) – GRIFO NOSSO 

Para concluir, apresento acórdão do Tribunal de Contas da União que se 

direciona no mesmo sentido: 

[...] 

16. Ao contrário, os agentes públicos 

nomeados para compor a referida comissão de 

licitação deveriam ter se pautado no princípio do 

formalismo moderado, que prescreve que as 

formalidades exigidas não podem ser utilizadas 
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como um fim em si mesmo, tampouco podem ser 

exigidas quando dispensáveis. O formalismo no 

procedimento licitatório não significa que se 

possa desclassificar propostas eivadas de simples 

omissões ou defeitos irrelevantes. 

[...] (Trecho do voto do relator em TC 

009.489/2016-9 ) 

 

1.3 CONCLUSÃO 

a. Por todo o exposto, não reconsidero a decisão de declarar a empresa CASA DE 

IDEIAS COMUNICAÇÃO LTDA EPP vencedora do certame Pregão Eletrônico 

Cfess n° 01/2018. 

b. Encaminho o recurso da empresa ARKUS PROPAGANDA LTDA para a 

autoridade superior, para que possa julgá-lo o recurso da empresa. 

 

 

GLEYTON CARVALHO AMACENA 

Pregoeiro 


