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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, ContraRazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO:
DECISÃO RECURSO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2017

Tratase  da  decisão  do  Pregoeiro  referente  ao  recurso  impetrado  pela  empresa  CORE  SERVICE  EVENTOS
EIRELI  para  o  grupo  01  do  Pregão  Eletrônico  009/2017.  Cujo  objeto  é  a  Contratação  de  empresa  para
prestação de serviço de agenciamento de hospedagem com pensão completa, compreendendo os serviços de
reserva, emissão, remarcação, cancelamento e entrega de voucher ou ordens de hospedagem da Universidade
Federal do Amazonas – UFAM. 
I – DOS FATOS
A  RECORRENTE  insurgiuse  contrária  à  decisão  deste  pregoeiro  que  a  declarou  INABILITADA  pois  não
apresentou as justificativas para a divergência percentual superior a 10% (dez por cento) entre a declaração
de contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada e a receita bruta discriminada
na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), conforme condições 8.6.4.3 e 8.6.4.3.1 do Edital.
“8.6.4.3.  Comprovação,  por meio  de  declaração,  da  relação  de  compromissos  assumidos,  conforme modelo
constante do Anexo II, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração
Pública  e/ou  com  a  iniciativa  privada,  vigentes  na  data  da  sessão  pública  de  abertura  deste  Pregão,  não  é
superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital;
8.6.4.3.1.  a  declaração  de  que  trata  a  subcondição  acima  deverá  estar  acompanhada  da  Demonstração  do
Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, quando houver divergência percentual superior
a  10%  (dez  por  cento),  para  mais  ou  para  menos,  entre  a  declaração  aqui  tratada  e  a  receita  bruta
discriminada  na  Demonstração  do  Resultado  do  Exercício  (DRE),  deverão  ser  apresentadas,
concomitantemente, as devidas justificativas.”
II – ALEGAÇÕES DA RECORRENTE
A RECORRENTE alega que sua  inabilitação com base nos subitens 8.6.4.3 e 8.6.4.3.1 do edital  foi equivocada
pois  a  exigibilidade  dos  subitens  citados  aplicarseia  apenas  a  empresas  não  cadastradas  no  nível  de
qualificação econômicofinanceiro do SICAF, o que não era o caso da RECORRENTE. 
Adiante, esclarece a RECORENTE que os subitens 8.6.4.3 e 8.6.4.3.1 fazem parte do mesmo item 8.6 e reitera
que  tais  exigências  nestes  subitens  não  se  aplicam  as  empresas  já  cadastradas  no  SICAF  no  nível  de
qualificação econômicofinanceiro, concluindo que de forma alguma poderia ser inabilitada.
Por  fim  diz  que  o  edital  em  questão  é  por  demais  claro,  entretanto,  apesar  de  absolutamente  regular  a
exigência contida fica evidente o equívoco cometido por essa Comissão de Licitação quando considerou que tal
regramento dizia respeito as empresas já cadastradas no SICAF no nível da Qualificação EconômicoFinanceira,
tal exigência vai contra o próprio edital pois a CORE SERVICE EVENTOS EIRELI está cadastrada no SICAF no
nível exigido no item 8.6 do mesmo.

E Ante ao exposto, requer que a Comissão de Licitação que se digne de rever e reformar a decisão exarada,
mais  precisamente  que  julgou  como  inabilitada  no  presente  certame  a  empresa  CORE  SERVICE  EVENTOS
EIRELI. Visto que a HABILITAÇÃO da mesma é imprescindível para a validade do certame, vez que, conforme
fartamente  demonstrado,  cumpriu  dita  licitante  absolutamente  todas  as  exigências  reguladas  no  referido
instrumento convocatório.
II – ANÁLISE DO RECURSO.
Após análise das razões e contrarrazões do recurso, consignamos o seguinte:
Considerando o item 8.6 do Edital e seus subitens transcritos a seguir:
“8.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF
no  nível  da  Qualificação  EconômicoFinanceira,  conforme  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  2,  de  2010,
deverão apresentar a seguinte documentação:
(...)
8.6.4. As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômicofinanceira por meio
de:
8.6.4.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo
Circulante)  de,  no  mínimo,  16,66%  (dezesseis  inteiros  e  sessenta  e  seis  centésimos  por  cento)  do  valor
estimado  para  a  contratação  ou  item  pertinente,  tendo  por  base  o  balanço  patrimonial  e  as  demonstrações
contábeis do último exercício social; 
8.6.4.2.  Comprovação  de  patrimônio  líquido  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  estimado  da  contratação,  por
meio  da  apresentação  do  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contáveis  do  último  exercício  social,
apresentados  na  forma  da  lei,  vedada  a  substituição  por  balancetes  ou  balanços  provisórios,  podendo  ser
atualizados  por  índices  oficiais  quando  encerrados  há  mais  de  3  (três)  meses  da  data  da  apresentação  da
proposta.
8.6.4.3.  Comprovação,  por  meio  de  declaração,  da  relação  de  compromissos  assumidos,  conforme  modelo
constante do Anexo II, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração
Pública  e/ou  com  a  iniciativa  privada,  vigentes  na  data  da  sessão  pública  de  abertura  deste  Pregão,  não  é
superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital;
8.6.4.3.1.  a  declaração  de  que  trata  a  subcondição  acima  deverá  estar  acompanhada  da  Demonstração  do
Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, quando houver divergência percentual superior
a  10%  (dez  por  cento),  para  mais  ou  para  menos,  entre  a  declaração  aqui  tratada  e  a  receita  bruta
discriminada  na  Demonstração  do  Resultado  do  Exercício  (DRE),  deverão  ser  apresentadas,
concomitantemente, as devidas justificativas.”

Embora esta não  fosse a  real  intenção da administração, mas pela  forma que as exigências  relacionadas ao
item  8.6  foram  dispostas  leva  a  concluir  que  estando  o  licitante  regularmente  cadastrado  no  Sistema  de
Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF  no  nível  da  Qualificação  EconômicoFinanceira  não  estaria
obrigado a enviar a documentação relacionada.
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Nesse  contexto  o  regramento  jurídico  brasileiro  prevê  o  princípio  da  autotutela,  que  é  o  poderdever  de  a
Administração exercer o controle de seus atos. Assim, a Administração, por provocação ou de ofício, reaprecia
seus  atos  anulandoos  quando houverem  sido  praticados  com alguma  ilegalidade. Dessa  forma,  a  autotutela
fundase  no  princípio  da  legalidade  administrativa:  se  a  Administração  Pública  só  pode  agir  dentro  da
legalidade, os atos administrativos eivados de ilegalidade devem ser revistos e anulados, sob pena de afronta
ao  ordenamento  jurídico.  Assim  sendo,  a  autotutela  abrange  o  poder  de  anular  ou  de  revogar  os  atos
administrativos, quando tais medidas se fizerem necessárias. 
Assim,  reconhece  o  Pregoeiro  e  sua  equipe  que  a  inabilitação  da  RECORRENTE  foi  INDEVIDA  ensejando  a
reforma da decisão exarada.
IV  DA DECISÃO DO PREGOEIRO
Do exposto, o Pregoeiro e sua equipe resolvem ACATAR o recurso da RECORRENTE, acima citada, julgandoo
PROCEDENTE  e  decidindo  pela  revisão  da  inabilitação  e  pelo  RETORNO  a  fase  de  aceitação  para
prosseguimento do certame na ordem de classificação.

Manaus 15 de março de 2017
Guarniery Lima de Souza
Pregoeiro
  Fechar


