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 PREGÃO ELETRÔNICO SRP 009/2022  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2022 

 

E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI, já qualificada no 

processo em epígrafe, na qualidade de Licitante, vem respeitosamente à 

presença de Vossa Senhoria, por sua Representante Legal, inconformada “data 

venia”, com a decisão prolatada que a DESCLASSIFICOU A PROPOSTA DE 

PREÇO apresentada no certame em epígrafe, no prazo legal, apresentar 

 

RAZÕES DE RECURSO 

 

Conforme laudas em anexo, postulando pela reforma da referida 

decisão, pois a mesma afronta aos Princípios Informadores das Licitações 



 

 

Públicas, caracterizando um excesso de 

formalismo bem como afigura-se extremamente 

injusta e arbitrária, conforme restará 

demonstrado. 

 

Requer, digne-se Vossa Senhoria receber o recurso e, em sede de 

juízo de retratação, anular a decisão DESCLASSIFICATÓRIA para que o 

certame retorne a fase de lances. 

  

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

 

 

São José dos Campos/SP, 10 de março de 2022. 

 

 

E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI CNPJ 

31.055.855/0001-43 

EMILY FERNANDA DE PAULA – Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZÕES DE RECURSO 

 

Ínclito Julgador, 

 

A Requerente foi desclassificada arbitrariamente antes da 

realização dos lances pelo Pregoeiro, tendo a sua Proposta de Preços 

CANCELADA (???) e posteriormente DESCLASSIFICADA, sob o frágil argumento 

de que apresentou a especificação técnica na sua “TOTALIDADE”, conforme 

chat do pregão. 

 

Imediatamente a Recorrente manifestou a intenção recursal, do 

certame nos seguintes termos: 

Intenção: Boa tarde, Entramos com intenção de recurso contra a 

nossa imotivada desclassificação e divergencias na documentação 

apresentada pelo vencedor. Os demais argumentos serão 

enviados na peça recursal. 

 

Ora é nítido que a interpretação do Pregoeiro está em desacordo 

com a realidade do próprio edital, o qual foi “seguido à risca” pela 

Recorrente, que apresentou todas as informações e detalhamento necessários e 

constantes no instrumento convocatório publicado pelo Contratante, o qual é 

claro ao estabelecer que:  



 

 

 

 

 

Destarte, a Recorrente, em atendimento as referidas disposições, 

anexou no sistema do certame a Proposta Comercial, conforme documentos a 

seguir reproduzidos: 

Site Portal de Compras Públicas – comprovação de envio da Proposta 

Comercial: 



 

 

 

Proposta Comercial encaminhada: 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Além do envio da Proposta Comercial no sistema, também foram 

preenchidas todas as informações do site, a seguir reproduzidas: 

 



 

 

 

 

 

 

As informações preenchidas no site do Portal de Compras 

Públicas bem como a Proposta encaminhada no anexo do sistema CUMPREM 

INTEGRALMENTE todas as disposições contidas no edital (Item 7. Da 

Apresentação da Proposta de Preços), não havendo qualquer omissão ou 

erro no preenchimento dos dados. 

 

Ressalta-se ainda que o Termo De Referência não traz 



 

 

qualquer informação ou detalhamento diferente 

do constante na Proposta de Preço apresentada 

(anexada ou preenchida diretamente no 

sistema), conforme reprodução a seguir: 

 

 



 

 

 

 

 

Assim, causa ENORME ESPANTO e ESTRANHAMENTO a 

decisão do Pregoeiro exposta no chat do certame, que CANCELOU (???) a 

oferta apresentada e posteriormente DESCLASSIFICOU A PROPOSTA 

APRESENTADA por SUPOSTAMENTE não atender ao item 8.2 do edital. 

 

Entretanto, fica claro o EQUÍVOCO na referida decisão, pois a 

simples leitura do Termo de Referência e da Proposta e informações 



 

 

apresentadas pela Recorrente demonstram que 

houve o ATENDIMENTO INTEGRAL das 

especificações e apresentado o detalhamento 

solicitado no edital, sendo evidente que a 

referida decisão está eivada de um excesso de formalidade.  

 

Sobre o tema, qual seja, o excesso de formalismo nas 

contratações públicas, o TCU já sedimentou o entendimento que ele não pode 

ser óbice para as contratações públicas, conforme julgados a seguir 

colecionados: 

De fato, a administração não poderia prescindir do menor 

preço, apresentado pela empresa vencedora, por mera 

questão formal, considerando que a exigência editalícia 

foi cumprida, embora que de forma oblíqua, sem prejuízo 

à competitividade do certame. Sendo assim, APLICA-SE O 

PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO, QUE 

PRESCREVE A ADOÇÃO DE FORMAS SIMPLES E 

SUFICIENTES PARA PROPICIAR ADEQUADO GRAU DE 

CERTEZA, SEGURANÇA E RESPEITO AOS DIREITOS DOS 

ADMINISTRADOS, PROMOVENDO, ASSIM, A 

PREVALÊNCIA DO CONTEÚDO SOBRE O FORMALISMO 

EXTREMO, respeitadas ainda as formalidades essenciais à 

garantia dos direitos dos administrados, tudo de acordo com o art. 

2º, § único, incisos VIII e IX, da Lei nº 9.784/1999. Acórdão 

7334/2009 Primeira Câmara (Voto do Ministro Relator) 

 

Noutro giro, o edital em análise exige, como requisito de 

qualificação técnica, que a empresa possua, em seu quadro 

permanente, na data da licitação, profissional de nível superior em 

Engenharia Civil detentor de atestado de responsabilidade técnica 



 

 

ou Acervo Técnico por execução de 

obras/serviços com as características técnicas 

especificadas no Projeto Básico (...).  

(...) 

Transcrevo, por oportuno, excerto do Voto condutor daquele 

decisum, da lavra do Exmo. Ministro Benjamin Zymler: 

“7. Conforme ressaltei na oportunidade em que apreciei a medida 

cautelar, a Lei nº 8.666/1993 disciplinou de modo minucioso a 

matéria referente à qualificação técnica e uma das características 

mais marcantes dessa norma foi a redução da margem de 

liberdade da Administração Pública nesse campo e a limitação do 

âmbito das exigências. Com isso, buscou-se evitar que exigências 

formais e desnecessárias acerca da qualificação técnica se 

tornassem instrumento de restrição indevida à liberdade de 

participação em procedimentos licitatórios. 

O artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 , utiliza a 

expressão “qualificação técnico-profissional” para indicar a 

existência, nos quadros permanentes de uma empresa, de 

profissionais em cujo acervo técnico conste a responsabilidade 

pela execução de obras ou serviços similares àqueles aspirados 

pelo órgão ou entidade da Administração. Todavia, há que se 

atentar para o fato de que a Lei nº 8.666/1993 não define o que 

seja “quadro permanente”. Assim, essa expressão poderia ser 

compreendida como o conjunto de pessoas ligadas à empresa de 

modo permanente, sem natureza eventual, por meio de vínculos 

de natureza trabalhista e/ou societária. Esse conceito, entretanto, 

reclama certa ampliação nas hipóteses em que a autonomia no 

exercício da profissão descaracteriza o vínculo empregatício sem 

afastar a qualificação do sujeito como integrante do quadro 

permanente, como é o caso dos profissionais da área de 



 

 

engenharia. A exigência de que as empresas 

concorrentes possuam vínculo empregatício, por 

meio de carteira de trabalho assinada, com o 

profissional técnico qualificado mostra-se, ao 

meu ver, excessiva e limitadora à participação de eventuais 

interessados no certame, uma vez que o essencial, para a 

Administração, é que o profissional esteja em condições de 

efetivamente desempenhar seus serviços no momento da 

execução de um possível contrato. Em outros termos, o sujeito 

não integrará o quadro permanente quando não estiver disponível 

para prestar seus serviços de modo permanente durante a 

execução do objeto do licitado.  

A regra contida no artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 

8.666/1993, não pode ser tomada em caráter absoluto, 

devendo-se sopesá-la diante dos objetivos que se busca 

alcançar com a realização das licitações, quais sejam, a 

garantia de observância ao princípio da isonomia e a 

seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.  

Assim, se o profissional assume os deveres de desempenhar suas 

atividades de modo a assegurar a execução satisfatória do objeto 

licitado, o correto é entender que os requisitos de qualificação 

profissional foram atendidos.  

Não se pode conceber que as empresas licitantes sejam obrigadas 

a manter profissionais de alta qualificação, sob vínculo 

empregatício, apenas para participar da licitação, pois a 

interpretação ampliativa e rigorosa da exigência de vínculo 

trabalhista se configuraria como uma modalidade de distorção.  

Atender, no caso em tela, à letra fria desse dispositivo, sem 

considerar os objetivos da Administração e os limites de exigência 

de qualificação técnica, suficientes para a garantia do 



 

 

cumprimento das obrigações, seria desbordar 

para o formalismo que se basta em si mesmo, 

sem ter em vista qualquer outro objetivo 

consentâneo com o interesse público.  

AS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SEJAM ELAS 

DE CARÁTER TÉCNICO PROFISSIONAL OU TÉCNICO 

OPERACIONAL, PORTANTO, NÃO DEVEM SER 

DESARRAZOADAS A PONTO DE COMPROMETER A 

NATUREZA DE COMPETIÇÃO QUE DEVE PERMEAR OS 

PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVEM CONSTITUIR TÃO 

SOMENTE GARANTIA MÍNIMA SUFICIENTE PARA QUE O 

FUTURO CONTRATADO DEMONSTRE, PREVIAMENTE, 

CAPACIDADE PARA CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES 

CONTRATUAIS. 

Nesse sentido, entendo que seria suficiente, segundo alega a 

representante, a comprovação da existência de um contrato de 

prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela 

legislação civil comum.  

Esse posicionamento encontra guarida no entendimento segundo 

o qual a Constituição Federal somente autoriza exigências que 

configurem um mínimo de segurança. PORTANTO, NÃO HÁ DE 

SE ADMITIR EXIGÊNCIAS QUE VÃO ALÉM DISSO COM 

BASE NO ARGUMENTO DE QUE A SEGURANÇA DA 

ADMINISTRAÇÃO RESTARIA AMPLIADA, NA MEDIDA EM 

QUE O MÁXIMO DE SEGURANÇA CORRESPONDERIA, 

INEQUIVOCAMENTE, AO MÁXIMO DA RESTRIÇÃO. E ESSA 

NÃO É A SOLUÇÃO PROCLAMADA PELA CARTA MAGNA. 

(...)” Acórdão 80/2010 Plenário (Voto do Ministro Relator) 

 



 

 

13. ATENDER, NO CASO EM TELA, À LETRA 

FRIA DESSE DISPOSITIVO, SEM 

CONSIDERAR OS OBJETIVOS DA 

ADMINISTRAÇÃO E OS LIMITES DE 

EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SUFICIENTES 

PARA A GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, 

SERIA DESBORDAR PARA O  FORMALISMO QUE SE BASTA 

EM SI MESMO, SEM TER EM VISTA QUALQUER OUTRO 

OBJETIVO CONSENTÂNEO COM O INTERESSE PÚBLICO.” 

Nesse sentido, segundo Altonian, é “válida a sugestão de que o 

edital estabeleça como condição para comprovação do vínculo: 

apresentação de cópia da carteira de trabalho do profissional que 

comprove a condição de que pertence ao quadro da licitante, de 

contrato social que demonstre a condição de sócio do profissional 

ou, ainda, da declaração de contratação futura do profissional 

responsável, acompanhada da anuência deste.” 

Além dessa restrição, o edital apena o licitante no julgamento 

técnico quando o profissional avaliado não for do quadro 

permanente da proponente (item 6.2.6.5, folha 42). Vê-se que tal 

punição é desnecessária e não encontra respaldo na Lei 8.666/93 

e muito menos na jurisprudência do TCU.  

Portanto, os termos do edital, no que se refere à qualificação 

técnica, não se coadunam com o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 

8.666/93 e contribuíram também para restringir a competitividade 

da licitação. Acórdão 1417/2008 Plenário (Relatório do 

Ministro Relator 

 

Inclusive, caso houvesse dúvida por parte do Pregoeiro em 

relação a Proposta apresenta da Licitante poderia utilizar o próprio chat para 

esclarecer essa dúvida, o que não ocorreu, desatendendo o entendimento do 



 

 

TCU, que já se pronunciou da seguinte forma: 

Observe o DEVER DE DILIGÊNCIA CONTIDO 

NO ART. 43, § 3º, DA LEI Nº 8.666/93, DE 

FORMA A FLEXIBILIZAR FORMALISMOS 

QUE PODEM REDUNDAR NA FRUSTRAÇÃO AO CARÁTER 

COMPETITIVO QUE DEVE REGER AS LICITAÇÕES NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Acórdão 616/2010 Segunda 

Câmara 

 

Sem mais delongas, fica claro que a DESCLASSIFICAÇÃO da 

Recorrente foi um ato desproporcional, uma vez que as disposições editalícias, 

princípios, legislação em vigor, julgados e doutrinas pátrias demonstram que o 

caráter competitivo da licitação não pode ser frustrado por mero formalismo, 

cabendo ao Pregoeiro decidir sobre esse prisma, inclusive, com poderes para 

efetuar diligências e solicitar esclarecimentos sobre eventuais dúvidas, o que foi 

“esquecido” no presente caso. 

 

Portanto, a decisão do Pregoeiro está EQUIVOCADA, pois a 

RECORRENTE atendeu e apresentou TODAS AS ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS NECESSÁRIAS E EXIGIDAS NO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO, sendo evidente o erro em sua desclassificação. 

 

Desta forma, pleiteia a Recorrente a Vossa Senhoria que seja 

dado provimento ao presente Recurso Administrativo, para anular a decisão 

que DESCLASSIFICOU a empresa E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS 

EIRELI, pois a mesma contraria os princípios norteadores do direito público 

(legalidade, competividade, economicidade, moralidade, entre outros) 

e caracteriza um excesso de formalismo, uma vez que as disposições do edital 

FORAM INTEGRALMENTE CUMPRIDAS, devendo retornar a fase de lances do 

certame.  



 

 

Termos em que pede e aguarda 

deferimento. 

 

 

 

 

 

São José dos Campos/SP, 10 de março de 2022. 

 

 

EMILY FERNANDA DE PAULA 

CNPJ 31.055.855/0001-43 

EMILY FERNANDA DE PAULA – Representante Legal 
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 Emily Fernanda de Paula  

CPF: 383.870.218-22  

 RG 41.309.738-9  

 CARGO: DIRETORA 

 
 
 


