
AMAZONAS 
GOVERNO DO ESTADO 

Processo nº 01.01.018502.00003730.2021-79. 

Objeto: Contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação de serviços gráficos de 

impressão, incluindo todo o material e mão de obra necessários, com garantia de qualidade, 

para atender as necessidades da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas —ADS. 

Recorrente: F M INDÚSTRIA GRÁFICA E LOC. DE MÁQUINAS E EQUIP. LTDA — GRAFTECH. 

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 014/2021-CIL-ADS / Registro de Preços 

14/2021. 

DECISÃO DO PREGOEIRO -RECURSO ADMINISTRATIVO 

1. ADMISSIBILIDADE 

O critério de aceitabilidade do recurso exige a manifestação imediata e 

motivada, da intenção de recorrer, tão logo seja declarado o vencedor do certame, o que 

foi promovido nos autos pela Empresa Recorrente que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

após o encerramento do certame, de acordo com disposição do §2º do art. 59 c/c incisos 

IV e V do art. 51, caput, da Lei n.º 13.303/2016, apresentaram as razões de recurso 

atendendo ao que prescreve o item 11.1 do Edital. Logo, não há vícios ou impropriedade 

que maculem a admissibilidade do Recurso. 

As Empresas citadas nas razões de recurso foram notificadas via email para, 

querendo, apresentar as contrarrazões de recursos no prazo similar ao do item 11.1, 

consoante preceitua o subitem 11.1.1. do Edital e ambas as Empresas, tempestivamente 

interpuseram as contrarrazões. 

Assim, a peça recursal e as contrarrazões apresentadas cumprem os requisitos 

de admissibilidade previstos na legislação, razão pela qual o Pregoeiro delibera pelo 

recebimento no efeito suspensivo para os devidos fins de direito. 
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2. RELATÓRIO 

A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS — ADS 

publicou o Edital 014/2021 para regular o Pregão Presencial nº 014/2021 cujo objetivo é 

registrar preços para posterior contratação de fornecedores com intuito de prestação de 

serviços gráficos. 

O certame para recebimento dos envelopes de habilitação e de propostas de 

preço foi realizado e, após, promovidos os trâmites de praxe previstos nas disposições 

legais e nas cláusulas editalícias. 

Na ATA da Sessão foram inseridas ocorrência que cumpri aqui destacar para 

subsidiar a análise do mérito: 

Ata Inicial de 03/12/2021: 

"Após assinatura dos documentos de credenciamento, o I. Pregoeiro informou aos 

representantes das empresas LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS 

GRAFICOS EIRELI e MAURICIO S LIMA (MSLSERVICOS E COMERCIO) que o documento 

apresentado para representar a empresa não é suficiente, tendo em vista a necessidade de 

apresentação da procuração conforme subitem do Edital 4.1.2 e 4.2. Desse modo os 

representantes ficam impedidos de assinar as documentações até que seja apresentado a 

procuração até o encerramento da fase de credenciamento". 

"Na retomada do certame às 14:45, o I. Pregoeiro recebeu a documentação das empresas 

LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI e MAURICIO S LIMA 

(MSL SERVICOS E COMERCIO) e deu sequência nas assinaturas. 

Após análise dos documentos de credenciamento pela Comissão, o I. Pregoeiro informou que 

TODAS AS EMPRESAS FORAM CREDENCIADAS". 

Ata de Retomada da Sessão em 10/12/2021: 

"Após análise das propostas de preços realizada pela Comissão de Licitação, foi constatado 

que: 
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A proposta da empresa MAURICIO S LIMA (MSL SERVICOS E COMERCIO) apresentou 

inconsistência nos dados cadastrais da empresa. 

O1. Pregoeiro informou que os erros são sanáveis e que não comprometem a participação das 

mesmas no certame e, caso alguma delas sejam vencedoras de algum lote, esta poderá corrigir 

o erro na apresentação da proposta reformulada, visando a preservação da competitividade 

conforme Art. 31 da Lei 13.303/2016". 

Oportuno salientar que as Empresas Impugnadas foram credenciadas e 

habilitadas concorrer aos seguintes LOTES: 

MAURICIO S LIMA (MSLSERVICOS E COMERCIO) - LOTE 01 

LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI - 

LOTE 01 e03. 

Já na seleção das melhores propostas para compor a fase de oferta de Lances 

a Empresa MAURICIO S LIMA (MSLSERVICOS E COMERCIO) classificou-se para competir no 

LOTE 01 com as Empresas L. P. DE ANDRADE COMERCIAL (COMERCIAL GRAFITEL) e 

SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO (GRAFICA MANAUS), sagrando-se vencedora com 

oferta mais vantajosa. Não obstante a Empresa LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE 

PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI classificou-se para competir no LOTE 03 com as 

Empresas FM INDUSTRIA GRÁFICA E LOCACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e 

M E T INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA, sagrando-se vencedora com a 

oferta mais vantajosa. 

Definidos os vencedores de cada Lote, fora oportunizado as Empresas 

participantes a manifestação sobre a intenção de recurso e a Empresa F M INDÚSTRIA 

GRÁFICA E LOC. DE MÁQUINAS E EQUIP. LTDA—GRAFTECH usufriu deste direito lhe sendo 

concedido o prazo legal para apresentação das respectivas razões recursais. 

A Empresa F M INDÚSTRIA GRÁFICA E LOC. DE MÁQUINAS E EQUIP. LTDA —

GRAFTECH, tempestivamente, apresentou as Razões de Recurso Administrativo, trazendo, 

em síntese, os seguintes argumentos: 
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a) Que as Empresas LORIS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS 

EIRELI e MAURÍCIO S. LIMA (MSL SERVIÇOS E COMERCIO) teriam descumprido os itens 4.1.2 e 

4.2 ao apresentar modelo de mandato diverso da Procuração. Além disso, mesmo impedidos 

até o saneamento da pendência relacionada a Procuração os Representantes assinaram a ATA 

do dia 03/12/2021; 

b) Após a análise das propostas de preços realizada pela Comissão foram constatadas 

inconsistências nas referentes as Empresas R. ANSELMO MIRANDA EIRELI (VICTORIA SERVIÇOS 

E COMÉRCIO, MAURÍCIO S LIMA (MSL SERVIÇOS E COMÉRCIO) quanto aos dados cadastrais e, 

MET INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA quanto a proposta de preços. 

Contudo, no parágrafo seguinte, considerou todas as inconsistências ou erros sanáveis e que 

não comprometeriam a participação das empresas no certame; 

c) A proposta de preços apresentada pela empresa MAURÍCIO S. LIMA (MSL SERVIÇOS E 

COMERCIO), apresentava o cabeçalho da Empresa LORIS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE 

PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI o que induz a prática de conluio de Empresas; 

d) Desprezo ao mínimo de formalismo necessário para a celebração de procedimento 

licitatório, que descartou a melhor proposta para os LOTES em que poderia ser contemplada 

vencedora a Recorrente com a proposta mais vantajosa para a administração, em razão da 

participação de empresas que se apresentaram de forma ambígua ou, no mínimo, de forma 

não concebível. 

Ao final, pleiteia a Recorrente: 1. O recebimento do presente recurso, em seu efeito 

suspensivo; 2. Seja julgado totalmente procedente o presente recurso, para fins de revisão da 

decisão, retornando o processo licitatório à fase de classificação, e considere 

DESCLASSIFICADAS as Empresas LORIS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS 

GRÁFICOS EIRELI e MAURÍCIO S. LIMA (MSL SERVIÇOS E COMERCIO); 3. Não alterando a 

decisão, requer o imediato encaminhamento à Autoridade Superior para que seja reapreciado, 

no cumprimento dos prazos legais. 

As Empresas impugnadas no Recurso Administrativo foram notificadas e, 

também tempestivamente, apresentaram as respectivas contrarrazões. 

A Empresa LORIS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS 

EIRELI, em suas contrarrazões, contrapõe os argumentos expostos nas razões de recurso, 

em síntese, com as seguintes ponderações: 

a) ... não restou duvida ao limo. Pregoeiro acerca do integral cumprimento das disposições 

editalícias..." 
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b) "Não merece prosperar a arguição ventilada haja vista que, a discussão acerca da ausência 

de instrumento de mandato atribuindo poderes aos representantes das Empresas 

RECORRIDAS fora sanada ainda na fase de credenciamento pois o Termo de Credenciamento 

apresentado por elas é documento substitutivo da Procuração consoante expõe o modelo 

constante no ANEXO II do presente Edital". 

c) "Não é razoável que o mero cometimento de erro formal, que em nada repercute no 

resultado do certame, justifique a eliminação da licitante. É daí que, como contraponto a ideia 

de obrigação à vinculação ao instrumento convocatório, igualmente aplica-se sobre às 

licitações públicas a "vedação ao formalismo exacerbado". Desta feita, vislumbra-se que o 

Limo Pregoeiro utilizou das prerrogativas legais que lhes são asseguradas para privilegiar a 

ampla competitividade e alcançar a melhor oferta de preço". 

d) "(...) coincidentemente a incumbência da gestão contábil das empresas compete ao 

mesmo profissional (Contador) que, inclusive, possui outras empresas com similaridade de 

atividade empresarial..." 

e) "(...) o Contador tem cargo operacional e posição estratégica na empresa na medida que 

dispõe de dados sobre os recursos financeiros, patrimoniais e econômicos do negócio em 

mãos, pois é capaz de organizá-los e transformá-los em informações valiosas para a tomada 

de decisão da Empresa, mormente no estudo de controle financeiro para a definição dos 

preços que comporão as propostas a serem ofertadas em processos licitatórios e, nesse 

processo de elaboração, de fato, houve equívoco na elaboração da proposta da Empresa 

MAURICIO S LIMA, todavia, mesma não fora, sequer, concorrente na fase de lances do lote 03, 

razão pela qual não há relação de causa e efeito dela com a impugnação proposta pela 

RECORRENTE". 

f) "(...) não é possível correlacional um erro formal na elaboração da proposta ofertada por 

Empresa diversa da lide, em Lote distinto do objetivado, que ainda assim, pode ser 

perfeitamente sanável com a apresentação da proposta reformulada o que não é ocaso, como 

indicador de concertação de propostas, cuja abrangência é muito mais significativa haja vista 

que está atrelada a outros fatores relevantes que carecem estar igualmente presentes e 

alinhados". 

g) "(...) o Recurso administrativo interposto é de caráter inteiramente protelatório, apenas 

revela um latente inconformismo que carece de toda e qualquer razoabilidade que o 

fundamente. Tem como único objetivo dificultar e retardar a continuidade dos atos 

administrativos relativos ao certame licitatório, sem que represente qualquer compromisso 

com o interesse público em questão". 
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Ao final, pleiteia a primeira CONTRARRAZOANTE: O recebimento das contrarrazões face a 

tempestividade, determinando o seu imediato processamento para, ao final, acolhendo as 

contrarrazões supra, manter o resultado já apresentado em sua ata final, por ser de direito e 

perfazer JUSTIÇA". 

Ao final, pleiteia a primeira CONTRARRAZOANTE: O recebimento das contrarrazões face a 

tempestividade, determinando o seu imediato processamento para, ao final, acolhendo as 

contrarrazões supra, manter o resultado já apresentado em sua ata final, por ser de direito e 

perfazer JUSTIÇA". 

A Empresa MAURICIO S LIMA - ME, em suas contrarrazões, contrapõe os 

argumentos expostos nas razões de recurso, em síntese, com as seguintes ponderações: 

a) "(...) cumpre destacar que a CONTRARRAZOANTE não tem nenhuma correlação com a 

concorrência relacionada ao LOTE 03..., só conseguindo obter capacidade técnica para o LOTE 

01...". 

b) "(...) as Empresas impugnadas são geridas pelo mesmo Contador...". 

c) "(...) nota-se que a identificação de equívocos no preenchimento da descrição e 

endereçamento da Empresa não deve de forma alguma implicar na exclusão da proposta". 

d) "Em tendo apresentado essa licitante o menor preço, parece-me que ofenderia os 

princípios da razoabilidade e da economicidade desclassificar a proposta mais vantajosa e 

exequível por um erro que, além de poder ser caracterizado como formal, também não 

prejudicou a análise do preço global de acordo com as normas pertinentes". 

e) "(...) as Empresas impugnadas pela CONTRARRAZOADA não apresentam características que 

denotem alguma ligação de cunho empresarial entre elas. As empresas tem o mesmo 

profissional responsável pelo assessoramento contábil e, por força do exercício da função, é 

responsável pela elaboração das propostas de preços que subsidiaram as contratações de 

fornecimento". 

f) "(...) tanto os documentos de habilitação quanto os de propostas, apesar dos equívocos, 

cumpriram com a sua função social não ocasionando prejuízo a competitividade nem a 

participação em igualdade de condições entre os concorrentes, razão pela qual o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório deve ser flexibilizado para preservar a ampla 

competitividade e, consequentemente, o alcance da proposta mais favorável". 

g) "(...) não houve competição entre ambas em nenhum dos LOTES vencidos por elas que 

ensejasse em manipulação de preços mais elevados ou de qualidade inferior na prestação dos 

serviços". 
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Ao final, pleiteia a segunda CONTRARRAZOANTE: o desprovimento do recurso administrativo, 

preservando-se as decisões proferidas pelo Pregoeiro na realização do certame, tendo em vista 

os fundamentos expostos na presente manifestação. 

É o relatório. 

3. MÉRITO 

Após os trâmites processuais de praxe, vieram os autos ao Ilustríssimo Sr. 

Pregoeiro que passa a manifestar-se através da seguinte decisão. 

Versam os autos sobre Recurso Administrativo interposto contra decisão do 

Pregoeiro que, no certame licitatório inerente ao Pregão Presencial nº 014/2021, declarou 

a Empresa LÓRIS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI 

vencedora do Lote 03, mesmo com a evidência de equívocos no credenciamento e na 

proposta de preços face a suspeita da prática de conluio de empresas. 

Averiguando os autos, o cerne da questão cinge sobre a extensão dos efeitos 

gerados com as evidências de vícios no instrumento de mandato que conferiu a capacidade 

de representação para o Outorgado ter o credenciamento deferido pelo Pregoeiro e, na 

descrição dos dados cadastrais da empresa e endereçamento da Proposta formulada pela 

Empresa MAURICIO S LIMA—ME apresenta informações da Empresa LÓRIS COMÉRCIO DE 

ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI o que pode sugerir a prática de 

conluio entre essas Empresas. 

DA TEMPESTIVIDADE 

Feitas as premissas iniciais, preliminarmente é oportuno ressaltar que a 

decisão ora prolatada é tempestiva pois fora publicada antes do término dos 05 (cinco) 

dias úteis estimados para concretização deste ato, cujo termo inicial é o primeiro dia após 

o término do prazo de contrarrazões recursais. 

DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL 

DA SANABILIDADE DOS VÍCIOS FORMAIS 
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0 vício poderá ser sanado, ou não, a depender da dimensão do erro 

encontrado no ato administrativo. Portanto, o que determina se um vício é sanável ou 

insanável, é o efeito danoso do erro cometido pelo gestor ou pela autoridade pública. 

Os erros exibidos como fundamento para obtenção de êxito na 

desclassificação das Empresas impugnadas nas razões recursais caracterizam-se pela 

distorção entre o conteúdo e a vontade daquele que o produziu, ou seja, o vício da 

declaração, a determinar que o conteúdo do documento está diferente do desejo 

pretendido por aquele que o redigiu. Não se vislumbra nenhuma ação voluntária, 

consciente e intencional, a produzir conteúdo falso ou diverso do que deveria ser escrito 

no documento, com objetivo certo, determinado e antijurídico de beneficiar ou prejudicar 

alguém. 

Destarte, tem natureza formal haja vista que não vicia e nem torna inválido o 

documento, havendo a viabilidade, pelo contexto e pelas circunstâncias, de identificar a 

coisa ou validar o ato. Exemplo de erro formal em licitação é o equívoco em documento 

cujas informações foram supridas por outro documento constante do envelope. 

0 erro na indicação da pessoa, ou coisa, a que 

se referir a declaração de vontade, não viciará o ato, quando, por seu 

contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa 

cogitada. Eis o erro acidental, que, ao contrário do erro substancial, é perfeitamente 

sanável, desde que atendidos os requisitos do dispositivo supra. 

Com base no relatado acima, o erro apresentado na descrição e 

endereçamento da proposta de preços da empresa MAURÍCIO S LIMA (MSL SERVIÇOS E 

COMÉRCIO) permite o saneamento do ato pois as informações erroneamente prestadas 

podem ser retificadas no cabeçalho e no rodapé da proposta e, face a apresentação da 

melhor proposta na fase de lance, também é possível a correção com a apresentação da 

proposta reformulada. Nessa toada, o entendimento do Pregoeiro é pela irregularidade da 

desclassificação de proposta vantajosa à Administração por erro de baixa materialidade 

que possa ser sanado mediante diligência, por afrontar o interesse público, pautado no 
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entendimento consumado do Tribunal de Contas da União (Acórdão TCU 2239/2018 

Plenário). Logo, a anulação do ato e, consequentemente, a desclassificação das Empresas 

impugnadas se opõe ao interesse público, seja pela morosidade e custo advindos com a 

repetição do procedimento, seja pelo prejuízo no desfazimento dos efeitos produzidos. 

Nesse caso, há justificativa para mantê-lo haja vista que a falha do procedimento não foi 

lesiva ao interesse público, conveniente se mostrando a sua convalidação. 

Cumpre citar a "teoria da convalidação dos atos administrativos". O assunto 

pede a análise do art. 55 da Lei Federal de Processo Administrativo (Lei nº 9.784/99): "Em 

decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a 

terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela 

própria Administração". 

Pelo exposto, a Decisão do Pregoeiro tem respaldo nas normas legais e 

editalícias. Constatada a existência de vício sanável em algum dos atos praticados no 

procedimento licitatório, é perfeitamente cabível a sua convalidação pois não houve lesão 

ao trâmite regular do processo e ao interesse público uma vez que a permissão da 

participação da Empresa LÓRIS COMÉRCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA E SERVIÇOS 

GRÁFICOS EIRELE — EPP poiso vício apurado na análise das razões de recursos só imputa a 

evidência de erro na elaboração do instrumento de mandato do credenciamento, o que 

não tem procedência pois o Termo de Credenciamento também é previsto no modelo de 

procuração vislumbrada no Anexo I I do Edital. No tangente a proposta de preços 

apresentada por ela, somente fora envolvida por constar seus dados descritivos no 

documento de outra Empresa participante que nem apresentou aptidão técnica para 

concorrência no LOTE 03. 

DO FORMALISMO EXACERBADO 

O diligenciamento efetuado em relação a esse item vai ao encontro do que 

preconiza o Poder Judiciário e as Cortes de Contas, que se inclinam em reconhecer que o 

procedimento licitatório não deve ser pautado num formalismo exacerbado que desvirtue 

sua finalidade. 
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Havendo alguma omissão nos documentos de habilitação e/ou na proposta há 

um poder-dever por parte do Pregoeiro e Equipe de Apoio em realizar diligências, 

superando-se o dogma do formalismo excessivo e prestigiando a razoabilidade e a busca 

pela eficiência, ampliação da competitividade e a proposta mais vantajosa para a 

Administração. 

Pautado nesse entendimento, o Pregoeiro entendeu que os vícios identificados 

na proposta de preços da Empresa MAURICIO S LIMA— ME são sanáveis inclusive utilizado 

a própria estrutura formal deste documento haja vista que as informações ausentes na 

descrição cadastral e endereçamento da Empresa estão presentes no cabeçalho e rodapé, 

o seja, a sanabilidade do ato não gera prejuízos a competitividade e permite a obtenção 

da proposta mais vantajosa. Além disso, não houve lesão a participação das empresas em 

igualdade de condições pois a Recorrente competiu exaustivamente na fase de lances 

tendo a oportunidade de ofertar melhor proposta no LOTE 03 e assim não o fez. 

Portanto, a realização de diligência, no decorrer do procedimento licitatório, 

independe de previsão em edital, sendo decorrente dos princípios da Administração 

Pública. 

São frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que prestigiam a 

adoção do princípio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas 

ao longo do procedimento licitatório. 

Nesse sentido, orienta o TCU no Acórdão 2302/2012-Plenário: 

"Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob 

pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou 

irregularidades na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem 

prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências". 

(Acórdão 2302/2012-Plenário) 

Resumidamente, o formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o 

princípio da eficiência e o da segurança jurídica, ostentando importante função no 

cumprimento dos objetivos descritos legais e regulamentares: busca da proposta mais 
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vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável. 

Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário: 

"No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo 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 praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados." 

Deveras, sua utilização não significa desmerecimento ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório que dispõe sobre a impossibilidade de a 

Administração descumprir as normas e condições do edital. Trata-se de solução a ser 

tomada pelo intérprete a partir de um conflito de princípios. 

Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 119/2016-Plenário: 

"Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse público, 

pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a outros princípios."(Acórdão 

119/2016-Plenário) 

Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são 

incompatíveis entre si. Diante de um conflito de princípios (p. ex., vinculação ao 

instrumento convocatório x obtenção da proposta mais vantajosa), a adoção de um não 

provoca a aniquilação do outro. 

No caso concreto, o referido vício na descrição dos dados cadastrais e 

endereçamento no documento de proposta de preço da empresa MAURÍCIO S LIMA— ME 

representa tão somente uma formalidade, que explicita a vinculação da empresa aos 

termos do Edital e ao Contrato Administrativo, eventualmente firmado, sem que a sua 

ausência represente óbice ao exercício, por parte da Administração Pública, das 

prerrogativas conferidas pela Lei 13.303/2016, no sentido de garantir a adequada 

execução contratual, razão pela qual assiste razão ao Pregoeiro ao permitir a participação 

da Empresa impugnada na fase de lances do certame. 
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DA SUPOSTA PRÁTICA DE CONLUIO ENTRE AS EMPRESAS IMPUGNADAS 

A Recorrente utiliza o erro formal apresentado na proposta de preços da 

Empresa MAURÍCIO S LIMA— ME, onde foram equivocadamente descritos dados cadastrais 

da Empresa LÓRIS COMÉRCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELE —

EPP, para acusá-las de conluio fundado na prática de fraude com vistas a obtenção de 

favorecimento econômico de ambas em detrimento do interesse público haja vista 

limitação da competitividade e falta de isonomia entre os participantes. 

As Contrarrazoantes alegaram a improcedência da acusação por falta de 

elementos convincentes e justificaram o erro na descrição dos dados cadastrais das 

Empresas na coincidência de ambas serem geridas contabilmente pelo mesmo profissional 

que é o responsável pela elaboração dos termos de propostas. 

Averiguando as alegações das partes, não se vislumbrou argumentos 

específicos quanto à relação de proporcionalidade fixa existente entre o equívoco formal 

na proposta de preços da Empresa MAURÍCIO S LIMA— ME e a evidência de conluio entre 

licitantes. 

Isso porque a Recorrente teve oportunidade de ofertar sucessivos lances em 

disputa direta com uma das Empresas impugnadas, ou seja, lhe foi permitida a participação 

em igualdade de condição o que demonstra a regularidade da competição, não tendo sido 

identificados quaisquer outros elementos objetivos que indicassem possível conluio entre 

as duas licitantes, sobrepreço ou favorecimento por parte da CIL/ADS. 

Vale ressaltar que as Empresas impugnadas possuem Cartão CNPJ e Contrato 

Social distintos, logradouros e atividades econômicas principais e secundárias divergentes, 

com corpo de funcionários diversos e total autonomia patrimonial e financeira, ambas 

atuando há anos no mercado. De resto, é patente a inconsistência do critério de 

considerar, como uma só ou relação de sociedade e/ou grupo econômico entre elas, bem 

assim que não há notícias nos autos no sentido de que elas tenham participado 

conjuntamente de outros certames em que teria sido questionada a lisura das propostas 

comerciais. 
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Outrossim, as circunstâncias que envolveram o trâmite regular do certame 

demonstram cabalmente a inexistência de elementos que denotem a prática de conluio 

haja vista que somente a Empresa LÓRIS COMÉRCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA E SERVIÇOS 

GRÁFICOS EIRELE — EPP foi classificada para a fase de lances relacionada ao LOTE 03, não 

havendo competição entre as Empresas impugnadas em nenhuma fase do processo 

licitatório. Nesse diapasão, o caráter competitivo é a circunstância que torna a escolha do 

negócio de interesse da Administração Pública dependente de licitação e, o que se proíbe, 

então, é frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou por qualquer outro meio essa 

competição, evitando a disputa entre os interessados. A fraude e o conluio não se 

presumem. Devem ser comprovados, pelo menos por meio de um feixe convergente de 

indícios, entre os quais se destaca a existência meramente formal, não efetiva, de qualquer 

das empresas licitantes. 

Essas circunstâncias evidenciam a insuficiência do suporte probatório da 

imputação de conluio para simular competição. Ao enfrentar situação análoga no Acórdão 

2649/2015, o Plenário desta Corte de Contas adotou o entendimento de que indício 

isolado, não corroborado por outros no mesmo sentido, não é suficiente para comprovar 

fraude à licitação. 

Oportuno salientar que as empresas vencedoras não cometeram ilegalidade 

no pleito ao terem a proposta elaborada pelo mesmo profissional contábil, pois, ainda 

assim, não seria possível concluir se houve prejuízo à competitividade do certame haja 

vista que os fatos trazidos pela Recorrente para comprovar a existência de conluio entre 

as empresas não evidenciam prejuízo ao concurso, pois, ou são externos àquela licitação, 

ou não impediram, de fato, a participação dos demais concorrentes. 

4. DA DECISÃO DO PREGOEIRO 

Por todo o exposto e consubstanciado na análise das arguições formuladas 

pela Recorrente e pelas Contrarrazoantes, conclui pelo conhecimento do recurso e que no 

mérito lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo assim, a decisão que declarou 
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vencedora do LOTE 03 do certame a empresa LÓRIS COMÉRCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA 

E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELE — EPP. 

Encaminhe-se os autos à autoridade competente para análise, consideração e 

decisão do Recurso Administrativo em pauta. 
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