
À SECRETARIA ESTADUAL DE GOVERNO

Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Julgadora da Licitação

Concorrência n°08/2021

RPMA COMUNICAÇÃO LTDA.., já qualificada, vem
respeitosamente através do presente, interpor

1 RECURSO

em face da decisão que a desclassificou no certame em referência, pelas
razões que passa a expor.

1 1-DOSFATOSEDO DIREITO

Trata de Concorrência Pública do tipo técnica e preço cujo objeto é a
contratação de serviços de assessoria de imprensa.

Após a abertura das propostas de preço, a ora Recorrente restou
desclassificada por não ter ofertado um valor para cada item constante da
planilha de preços (no que se refere aos iteris “a’~ “1,”, “c” e “d’9.

Ocorre que a Recorrente não deixou de indicar os preços para
cada item da planilha, vejamos um resumo da proposta apresentada:

1

CNPJ - 02790 606/000i-o~

RPJ~~~%V&.._ rpmacomunicacao

(1±) 6601-4655



Atividades que
Número decomporão o objeto

Horas
Valor total mensal pordesta licitação, atividade Preço por hora

subdividida em itens atividade
estimadas portécnicos e seus

Mêssubitens:

a 61

ai 61 1$ 96,98 R$ 5.915,78

b 320

bi 120 R$ 70,35 R$ 8.442,00
b2 200 R$ 73,43 R$ 14.686,00

c 632

cl 316 R$ 63,66 R$ 20.116,56
c2 316 R$ 66,74 R$ 21.089,84

d 792

dl 198 R$ 77,25 R$ 15.295,50
d2 198 R$ 75,71 R$ 14.990,58
d3 198 R$ 74,16 R$ 14.683,68
d4 198 R$ 72,63 R$ 14.380,74

total a+b+c+d 1805 R$ 129.600,68

Total 15 meses 27075 R$ 1.944.010,20

Como se vê, cada um dos subitens ai, bi, b2, ci, c2, dl, d2, d3 e d4
tiveram seus preços unitários devidamente indicados, assim, não há razão
que justifique a desclassificação.

Certamente a decisão proferida causou enorme estranheza, pois não
há fundamento que abone o julgamento, até porque não há qualquer regra
no edital e indique que a planilha deveria ser preenchida de forma diversa.

Ainda que por mero exercício argumentativo se chegue à conclusão
de que a planilha do edital continha uma única linha para indicação do preço
unitário, sem que houvesse qualquer regra ou exigência no edital que
corroborasse tal argumento, bastaria o cálculo da média ponderada dos
valores unitários, que o resultado seria exatamente o mesmo:
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Atividades que
comporâo o objeto Número de

desta Iicitaç~o, Horas atividade Valor total mensal
. . . Preço por horasubdividida em itens estimadas por por atividade

técnicos e seus Mês
subitens:

a 61 R$ 96,98 R$ 5.915,78
ai 61
b 320 R$ 72,28 R$ 23.i28,00
bi i20
b2 200
c 632 R$ 65,20 R$ 41.206,40
ci
c2
d 792 R$ 74,94 R$ 59.350,50
dl 198
d2 198
d3 198
d4 198

total a+b+c+d 1805 R$ 129.600,00
Total is meses 27075 R$ i.944.000,00

A correção da planilha de formação do preço sem alteração do valor
da proposta é prática inclusive recomendada pelos Tribunais de Contas.
Vejamos trecho do voto do ilustre Conselheiros Roque Citadini, do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo:

[...] Em relação à desclassificação da melhor oferta por
existirem erros na planilha da proposta, acompanho a
Unidade Econômica que entende que, em prol do
interesso público e pelo curto período de tempo para
adequar todos os preços e custos após as fases de lances
e negociação, diante do Princípio da Razoabilidade, a
Administração poderia ter realizado diligência a fim de
sanar as falhas apuradas, desde que mantido o preço
total.[...] (TC-002321/026/16)

Também o Tribunal de Contas da União compreende possível permitir
que a empresa ofertante da melhor proposta possa corrigir a planilha
apresentada durante o certame, sem que isso resulte em aumento do valor
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total já registrado que serviu de parâmetro comparativo entre os
participantes.

Erro no preenchimento da planilha de formação de preço
do licitante não constitui motivo suficiente para a
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser
ajustada sem a necessidade de majoração do preço
ofertado. (Acórdão 1.811/2014 - Plenário)..

A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas
de custos e preços das licitantes não enseja a
desclassificação antecipada das respectivas propostas,
devendo a Administração contratantes realizar diligências
junto às licitantes para a devida correção das falhas,
desde que não seja alterado o valor global proposto.
(Acórdão 2.546/201 5 - Plenário)..

Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência
de informações que possam ser supridas por meio de
diligência, facultada pelo art. 43, § 3°, da Lei 8.666/93,
desde que não resulte inserção de documento novo ou
afronta à isonomia entre os participantes. (Acórdão
2873/2014 — Plenário)

Ressalte-se que a própria Comissão julgadora procedeu ajuste na
planilha da licitante C.A. da SILVA COMUNICAÇÃO com a correção das casas
decimais que estavam, estas sim, em desconformidade com a regra
claramente prevista no edital, assim, não há motivo que justifique a sumária
desclassificação da ora RECORRENTE sem o possível ajuste da planilha.

Repita-se, os valores unitários foram todos indicados e se a
interpretação, visto que não havia regra clara no edital, era de que os
preços unitários deveriam ser únicos dentro de cada item, bastaria o ajuste
sem que houvesse qualquer alteração do valor final da proposta ou mesmo
dos valores totais dos itens.

Não se admite que o ajuste seja possível para uma licitante e não para
outra, o que representaria afronta ao princípio da isonomia.
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Diante destas constatações, podemos afirmar que se torna inviável
exigir do licitante o que nem mesmo o edital exigia e ainda pior, utilizar dois
pesos e duas medidas admitindo o ajuste de uma proposta e desclassificando
a outra.

É evidente que a desclassificação da ora Recorrente está
revestida de excesso de formalismo, que conduz inexoravelmente a
violação aos princípios da legalidade e da economicidade.

A experiência demonstra que as exigências legais nos procedimentos
licitatórios, quanto a forma, devem atender critérios racionais, atendendo
sempre a finalidade com que são impostas e evitando-se o formalismo como
se fosse um fim em si mesmas.

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello’ que não serão
apenas inconvenientes, mas também ilegítimas - e, portanto,
jurisdicionalmente invalidáveis - as condutas desarrazoadas, incoerentes ou
praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam
atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e
disposição de acatamento às finalidades da lei. Assim, desaconselha-se o
apego desmesurado à literalidade miúda do dispositivo - que se constitui no
grau mais baixo da atividade interpretativa.

O excesso de formalismo, com efeito, não deve permear as ações dos
agentes públicos na execução das licitações. A doutrina e a jurisprudência
repudiam o rigorismo formal e homenageiam as decisões administrativas
que, a bem dos demais princípios regentes da Administração Pública, afastam
a inabilitação e a desclassificação de concorrentes por fatos irrelevantes, que
não afetam a objetividade e a efetividade de suas propostas perante o Poder
Público e nem os põem em posição vantajosa em relação aos demais
participantes.

Há necessidade de certa ponderação dos valores jurídicos tutelados
pela norma aplicável à situação de fato. Nesse sentido é o ensinamento de

in ‘Curso de Direito Administrativo’, Malheiros, 2002, 1 4a ed., p. 91-93
5

CNPJ -02190 606/000,-o,

R~ rprnacomunicacaocom

(ii) 6501-4655



Marçal Justen Filho2, para quem o princípio da proporcionalidade prestigia a
“instrumentalidade das normas jurídicas em relação aos fins a que se
orientam” e “exclui interpretações que tornem inútil a(s) finalidade(s)
buscada(s) pela norma”.

Nesta esteira, Maria Paula Dallari Rucci3 lecionou a acerca do princípio
da razoabilidade para resolver as questões irrelevantes ao procedimento, mas
que podem comprometer sobremaneira o interesse público protegido pela
Administração:

“A invocação ao princípio da razoabiidade é, portanto, um
chamado à razão, para que os produtores da lei e seus
aplicadores não se desviem dos valores e interesses
maiores protegidos pela Constituição, mesmo quando
aparentemente estejam agindo nos limites da legalidade”.

Lúcia ValIe Figueiredo4, apoiada nas lições de Fiorini e Malta, registra
que a desconsideração de propostas em função de erros irrelevantes antes
representa sacrifício dos interesses perseguidos através do procedimento
li citató rio:

“lnsurgern-se Fiorini e Matta (com o que concordamos)
contra invalidação de proposta em decorrência de erros
irrelevantes, não desvirtuadores da mesma. O
formalismo excessivo só viria prejudicar a
satisfação dos princípios fundamentais da
licitação.”

O Tribunal de Contas da União, em decisão TC n.° 6.029/95-7, já
manifestou que “... a Comissão de Licitação não deve confundir o
procedimento formal inerente ao processo licitatório com o

2 In Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9a Ed., São Paulo: Dialética,
2002, p. 66- 67

In O princípio da razoabilidade em apoio à legalidade, Cadernos de Direito Constitucional e
Ciência Política n° 16, Revista dos Tribunais, São Paulo, 1996, p. 173

In Direitos dos Licitantes, Malheiros Editores, São Paulo, 4~ Edição, 1994.
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formalismo, que se caracteriza por exigências inúteis e
desnecessárias, e cujo desatendimento, por sua irrelevância, não
venha a causar prejuízo à Administraçãd’. (g.n.)

Para Alexandre de Moraes, “pelo princípio da moralidade
administrativa, não bastará ao administrador o estrito cumprimento da estrita
legalidade, devendo ele, no exercício de sua função pública, respeitar os
princípios éticos de razoabilidade e justiça, pois a moralidade constitui, a
partir da Constituição de 1988, pressuposto de validade de todo ato da
administração pública’5 (g.n.)

Conclui-se que a desclassificação da ora Recorrente foi desarrazoada
e, portanto, ilegal.

Claramente os fatos aqui expostos indicam a necessidade de revisão
da decisão proferida, sob pena de macular a regularidade do certame!

1 II - DO PEDIDO

Em que pese o notório saber jurídico de Vossa Senhoria,
data venia, houve flagrante equívoco no julgamento que desclassificou a
Recorrente

Diante de todo o exposto, requer seja concedido
provimento à peça recursal interposta, para rever o julgamento proferido
CLASSIFICANDO a proposta da RPMA COMUNICAÇÃO LTDA. como medida
de atendimento à lei e especialmente aos princípios da proporcionalidade e
isonomia.

Termos em que
Pede e Espera Deferimento.

Is, Direito Constitucional, Atlas, 6~ ed., São Paulo, 1999, p. 293. / 44
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São 25 de abril de

RPMA Comunicação Ltda.

CNPJ: 02.790.606-0001 -01
Claudia Rondon Pimenta de Padua

RG: 10.446.406-9

Sócia Fundadora
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