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LICITAÇÃO:

MODALIDADE:

RECORRENTE:

RECORRIDO:

N. 009/2019

Convite

Amazon Limp Serviços Ltda - ME.

Amazon Service.

RELATÓRIO

Uma ,niCiBii[/.i da inüusina Paraense

Cuida-se de recurso ordinário administrativo interposto pela pessoa jurídica Amazon Limp

Serviços Ltda. MEem face da decisão prolatada pela Comissão Central de Licitações do Sistema

FIEPA (fls. 322 e 323 dos autos) que habilitou $ tanto a recorrente quanto a recorrida no Pro

cesso Licitatório tombado sob o n. 009/2019, modalidade convite, menor preço por item, cujo

objeto implica contratação de empresa para execução de apoio logístico envolvendo fiscalização

e atividades de limpeza para atendimento das demandas do SESI/DR/PA.

Nas razões recursais (fls. 324 a 330 dos autos), a recorrente aduz que fora inabilitada in

devidamente na medida em que os serviços objetos da licitação não exigem capacidade tecno

lógica que seja específica para medição de capacitação profissional, logo, não poderia ter sido

desclassificada com a ausência de Atestado de Capacidade Técnica sobre os serviços de fiscal de

evento; descumprimento dos certames editalícios da Amazon Service e o conseqüente descum-

primento dos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Nas fls. 333 as 340 o recorrido apresentou contrarrazões. Descontente, apontou que a

recorrente não apresentou o atestado de capacidade técnica para os serviços de fiscal de

evento, bem como, apontou que sua proposta cumpriu os certames editalícios tendo a COCEL

agido em conformidade com o princípio da isonomia, motivo pelo qual os atos deveriam se man

ter.

Instada a se manifestar, a área técnica convergiu pela manutenção da decisão da Comis

são de Licitação que inabilitou a recorrente nos serviços de fiscal de evento, mantendo tal em

todos os atos que sucederem. E, na seqüência, a COCEL manteve tal posicionamento.

Brevemente relatado.

DO MÉRITO

Conheço do recurso uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.
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Compulsando-se as peças dos autos licitatórios acima identificados, e especialmente, a

peça recursal juntamente com as contrarrazões, entendemos que não merece acolhida o pleito

da recorrente por se tratar de mero inconformismo.

Antes, porém, entendemos imperioso destacar que o SESI possui regulamento de licita

ções e contratos próprio e por isso não se submete as pormenorizações da administração pú
blica, e mais especificamente, à legislação licitatória (lei n. 8.666/93). Por este motivo, a própria

licitante assina declaração que entende que o procedimento licitatório reger-se-ia pelo regula

mento específico da entidade (fls. 219), o que significa dizer que nem nos aprofundaremos

quanto ao fato da recorrente ter suscitado a legislação acima pontuada com base na adminis

tração pública, tampouco quanto as imprecisões materiais identificadas em "pregoeiro do

TRE/PA", "dispositivos editalícios" que não existem em nosso edital e sobre uma suposta pessoa

jurídica que nem sequer participou do certame - vale dizer, "KCM Ltda'\

Adiante, a irresignação da recorrente se funda na desnecessidade de ser inabilitada em

face da não apresentação de atestado de capacidade técnica para os dois serviços licitados.

Sabe-se que, quando o objeto da licitação incluir mais de um item, devem ser aceitos atestados

de capacitação técnica relativos a cada um dos itens ofertados, não só como forma de garantir

o comprometimento da execução dos serviços, mas também como forma de ampliar a compe

tição. In casu, a recorrente não contemplou este requisito editalício fundamental que era com

provar sua aptidão para os dois serviços, tendo comprovado apenas para um, que possui natu

reza totalmente divergida do outro, logo, sua inabilitação fora legitimamente fundamentada.

Indo mais a fundo e parafraseando a recorrente, analisamos num ponto que:

A decisão e julgamento do Sr. Coordenador e Pregoeiro, foi baseado

em um parecer técnico, exarado pelo Sr. Eder Palheta, em que não há

nenhum embasamento técnico operacional, muito menos técnico pro

fissional que medisse a capacitação do Recorrente para a execução dos

serviços de Fiscal de Eventos, eliminando-a sumariamente do certame,

somente pelo fato de não constar nos atestados apresentados, a ativi

dade de Fiscal".

E mais adiante, noutro que:

Énecessário considerarque a atividade de fiscal de eventos não exige

complexidade tecnológica que seja específica para medição de capaci

tação profissional, e que também seja condição essencial de que a Re

corrente não seria capaz de executar os serviços objeto do presente

processo".
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Ora, parece-nos que os próprios argumentos trazidos pela recorrente são antagonistas na

medida em que por um momento ele diz que o parecer exarado pela gerência que solicitou os

serviços não possui expertise técnica profissional, e, em seguida, considera que a atividade de

fiscal de eventos não possui complexidade tecnológica que seja específica para medição de ca

pacitação profissional, o que não faz sentido e mais uma vez nos leva a crer que a mesma pade

ceu de mera inconformação.

Avante, no mesmo pleito, a recorrente também fundamenta sua irresignação na não ob

servância do princípio da isonomia, onde, supostamente, o pregoeiro teria dado tratamento de

sigual as pessoas jurídicas que se encontravam na mesma situação dentro do procedimento li

citatório, o que por óbvio é vedado.

Na análise, vislumbramos que o julgamento do processo se deu pelo viés menor preço

por item, e, nos itens pertinentes, a Amazon Service não violou as regras dos ditames editalícios

já que apresentou sua proposta com os itens e respectivos valores dentro dos coeficientes exi

gidos e os que não apresentou, não serão contratados, motivo pelo qual, mais uma vez, os ar

gumentos da recorrente não merecem guarida.

No mesmo sentido, as contrarrazões convergem com nosso entendimento.

DA CONCLUSÃO

Isto posto, entendo que o recurso interposto pela recorrente carece de fundamento ju

rídico apto à reforma da decisão proferida pela Comissão de Licitação, razão pela qual reco

mendo ao Superintendente do SESI conhecê-lo, mas em seu mérito, negar-lhe provimento.

Éa manifestação, SMJ.

Belém/PA, 27 de junho de 2019

L c c

ernando de Moraes Vaz

Gerente Jurídico
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DESPACHO DECISORIO

Cogita-se de Recurso Inominado interposto
pela pessoa jurídica denominada Amazon Limp Serviços Ltda. desafiando a decisão
da COCEL uma vez que no procedimento licitatório n. 009/2019, modalidade convite,
tipo menor preço por item, sobreveio decisão de inabilitação em decorrência de não
cumprimento de prescrição editalícia ou, mais precisamente, a recorrente não carreou
para os autos o atestado de capacidade técnica. Aduz a recorrente (fls. 324/330), em
síntese, que o objeto licitado não se enquadra no conceito complexidade e, assim,
caberia a administração mitigar tal critério ou prescrição em face de outros elementos
hospedados nos autos tais como atestados de capacitação técnica e gestão de pessoal.
Pugna, no ponto, pela reforma da decisão. Noutro flanco, destaca que a proposta da
pessoa jurídica denominada Amazon Service não deve ser aceita uma vez que a
proposta não deve ultrapassar, em nível de apreçamento, aquele orçado pelo SESI,
sugerindo jogo de planilha. No desdobramento, investe na desclassificação da recorrida
porque, repise-se, lançou valores em itens, sem especificá-los, que se prostram
superiores ao orçados pelo SESI. Investe, igualmente, na inversão da decisão
hostilizada.

Contrarrazões em ordem (fls. 333/340).
Ouvida a unidade jurídica, esta opina pelo

conhecimento e não provimento do Recurso.
Decido.

Sem razão a recorrente. Entendo que o
dispositivo que demanda apresentação de capacidade técnica deriva do Regulamento
de Licitações e Contratos do SESI, não configurando excesso de formalismo. Se
eventualmente o objeto licitado não se enquadra no conceito de alta complexidade,
deveria a interessada impugnar o instrumento convocatório e não fazê-lo depois de
impulsionando o procedimento porque agora se nos afigura a preclusão lógica que
decorre da incompatibilidade da prática de um ato com relação a outro já praticado -
vale dizer, não houve a impugnação do edital no momento adequado e, assim, não pode
agora fazê-lo, de uma. De duas, não seria justo habilitar a recorrente em face da
mitigação na exata medida emque a recorrida cumpriu referida prescrição. Édizer: para
a recorrente a mitigação se impõe em detrimento do cumprimento pela recorrida.
Rejeito.

Quanto ao jogo de planilhas, observo que tal
patologia inexistiu na exata razão de que os valores superiores orçados pela
recorrida com base nos parâmetros do SESI não serão contratados.

Em conclusão, mantenho a decisão recorrida.
Expeçam-se o que for necessário.

Belém, 28 de junho de 2019.

Dár/o w/fdfí/Ó^asfôs^^Lenfos.
jperintendente Regional do SESI/PA.
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