CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 8ª REGIÃO - SÃO PAULO

ATA DE JULGAMENTO DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA
MUNDO DE IDEIAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.
CONVITE – 04/2016
Às 15H30 (quinze horas e trinta minutos), do dia dezessete de agosto de 2016,
na sede do Conselho Regional de Biblioteconomia – 8ª Região, na Rua
Maracajú, nº 58 – Vila Mariana, a Comissão de Licitação, composta por sua
Presidente Vera Leny Silva Pastore e o membro Ronaldo Ferreira Gonçalves,
reuniu-se para análise do recurso interposto pela Empresa MUNDO DE
IDEIAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. Da análise das razões
apresentadas pela empresa recorrente, nota-se que há uma confusão de
informações, vez que a menção acerca da ausência de indicação do CNPJ, que
constou da ata, diz respeito tão somente a sua qualificação, como aconteceu
com as demais que a antecederam. A empresa foi inabilitada, em razão da
ausência de indicação de endereço completo, conforme, criteriosa e
detalhadamente, estabelecido no item 4.2 do Edital. Desta feita, considerando
o envelope apresentado em desconformidade com o Edital, não há o que se
questionar a respeito da sua inabilitação, pois a mesma não obedeceu a todas
as determinações do ato convocatório, mormente em razão da redação do art.
3º, “caput”, da Lei nº. 8.666/93, o qual preconiza que deve ser observada a
vinculação dos atos administrativos realizados no certame às determinações
do instrumento convocatório, senão vejamos:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.
Com efeito, tendo em vista que a licitante não obedeceu todos os critérios
estabelecidos no Edital, sua eventual habilitação feriria, ainda, o princípio do
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julgamento objetivo, malferindo, além do artigo 3º, caput, os seguintes
dispositivos da Lei nº. 8.666/93:
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
[...]
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância
dos seguintes procedimentos:
[...]
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os
critérios de avaliação constantes do edital;
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite,
os quais não devem contrariar as normas e princípios
estabelecidos por esta Lei.
§ 1º É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que
indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.
[...]
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a
Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em
conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente
estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua
aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.
Veja-se o ensinamento do ilustre Jessé Torres Pereira Júnior:
Quanto aos princípios nomeados na Lei n. 8.666/93, consigne-se,
por ora, que:
[...]
[e] o do julgamento objetivo atrela a Administração, na
apreciação das propostas, aos critérios de aferição previamente
definidos no edital ou carta-convite, com o fim de evitar que o
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julgamento se faça segundo critérios desconhecidos dos
licitantes, ao alvedrio da subjetividade pessoal do
julgador; o art. 45 ilustra a propósito do princípio ao estatuir
que “O julgamento das propostas será objetivo, devendo a
Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em
conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente
estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua
aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle”.
(In. Comentários à lei das licitações e contratações da
administração pública, 2007, p. 62-3) Destaques nossos
Neste panorama, a Administração não pode criar critério de julgamento não
inserido no instrumento convocatório ou deixar de seguir os que já estão ali
definidos, pois estaria malferindo o princípio do julgamento objetivo, uma vez
que o “edital não pode transferir para a Comissão a definição dos critérios de
julgamentos, estes devem estar previamente explicitados no edital, sob pena de
entregar-se à subjetividade da Comissão o julgamento das propostas” (PEREIRA
JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da
administração pública, 2007, p. 539). Assim sendo, estipulados os critérios e
exigências a serem obedecidos pelos licitantes, a Administração Pública develhes estrita observância, não sendo cabível evadir-se das regras que ela própria
determinou e às quais aderiram os licitantes, conforme demonstra o Voto
proferido pelo Ministro GILSON DIPP no Mandado de Segurança nº.
8.411/DF:
“A propósito, apropriada é a citação do brocardo jurídico que diz
"o edital é a lei do concurso". Nesse sentido, estabelece-se um
vínculo entre a Administração e os candidatos, já que o escopo
principal do certame é propiciar a toda coletividade igualdade de
condições no ingresso no serviço público. Pactuam-se, assim,
normas preexistentes entre os dois sujeitos da relação editalícia.
De um lado, a Administração. De outro, os candidatos. Com
isso, é defeso a qualquer candidato vindicar direito alusivo à
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quebra das condutas lineares, universais e imparciais adotadas
no certame.
O recorrente ao se submeter ao concurso concordou com as
regras previstas no Edital, não podendo agora se insurgir contra
a referida previsão. (STJ: Terceira Seção. MS nº. 8.411/DF. DJ
de 21.06.2004)”
Desta forma, pelas razões acima expostas, a Comissão de Licitação do
Conselho Regional de Biblioteconomia 8ª Região mantém a inabilitação da
empresa MUNDO DE IDEIAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

Vera Leny Silva Pastore
Presidente da Comissão de Licitação

Ronaldo Ferreira Gonçalves

_______________________________________________________________________________
Rua Maracajú, 58 – Vila Mariana – CEP 04013-020 – São Paulo – SP - Fone/Fax (11) 5082-1404.
Home page: www.crb8.org.br – e-mail: crb8@crb8.org.br

4

