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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios

Serviço de Licitações

Relatório SEI-GDF n.º 34/2019 - SSP/SUAG/CLIC/SLIC Brasília-DF, 10 de julho de 2019

 

RELATÓRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
 

PROCESSO: 00050-00157370/2017-07

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018-SSPDF.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aplicação presencial de 19.537 ques�onários no
território do Distrito Federal, com tempo de entrevista de aproximadamente 40 (quarenta) minutos, no
domicílio das pessoas a serem entrevistadas, selecionadas segundo uma amostra que será fornecida pela
contratante. Estes ques�onários serão aplicados obrigatoriamente nas áreas urbanas de todas as regiões
administra�vas do Distrito Federal, com indivíduos de ambos os sexos e idade igual ou maior que 16
anos. Por questões metodológicas, entrevistadores do sexo masculino só podem entrevistar pessoas do
mesmo sexo, e para entrevistadores do sexo feminino é entrevistar pessoas de ambos os sexos. Os
ques�onários deverão ser aplicados em meio digital e as entrevistas devem ser georreferenciadas.

 

ASSUNTO: Recurso Administra�vo

RECORRENTES: COMPLETA Consultoria Poli�ca Ltda.; OPINIAO Consultoria Ltda.; PROVER Saúde e Meio
Ambiente Ltda.

RECORRIDOS: Pregoeiro e GMR Inteligência de Mercado Ltda.

 

 

1. RAZÕES DE RECURSO

1.1. Da empresa COMPLETA Consultoria Polí�ca Ltda.

A empresa COMPLETA Consultoria Poli�ca Ltda. apresentou recurso administra�vo contra
a decisão do Pregoeiro que habilitou a GMR Inteligência de Mercado Ltda. neste certame alegando que:

“Cer�dão Nega�va de Débitos Prefeitura
Endereço diferente do expresso no CNPJ e na proposta.

Impossibilidade de verificação de auten�cidade pelo site devido a falha do
sistema
Falta assinatura no documento
Contrato Social

Paragrafo único da clausula segunda o capital dotado da filial e de apenas
1000,00.
Balanço Patrimonial
Balanço apenas da matriz, não tendo enviado o balanço da filial

CFR -FGTS
Endereço da empresa diferente do CNPJ e da CND da prefeitura
Cer�dão de Inscrição Municipal



15/07/2019 SEI/GDF - 25038775 - Relatório

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29743656&infra_siste… 2/13

Número do CNPJ diferente do expresso nos demais documentos.”

 

1.2. Da empresa OPINIÃO Consultoria Ltda.

A empresa OPINIÃO Consultoria Ltda. apresentou recurso administra�vo contra a decisão
do Pregoeiro que habilitou a GMR Inteligência de Mercado Ltda. neste certame alegando, em síntese,
que:

“[...]
4. II. DA BREVE SÍNTESE DOS FATOS

5. A Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal abriu
processo licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico com o obje�vo de:
6. “Contratação de empresa especializada para a aplicação presencial de 19.537
ques�onários no território do Distrito Federal, com tempo de entrevista de
aproximadamente 40 (quarenta) minutos, no domicílio das pessoas a serem
entrevistadas, selecionadas segundo uma amostra que será fornecida pela
contratante. Estes ques�onários serão aplicados obrigatoriamente nas áreas
urbanas de todas as regiões administra�vas do Distrito Federal, com indivíduos
de ambos os sexos e idade igual ou maior que 16 anos. Por questões
metodológicas, entrevistadores do sexo masculino só podem entrevistar
pessoas do mesmo sexo, e para entrevistadores do sexo feminino é entrevistar
pessoas de ambos os sexos. Os ques�onários deverão ser aplicados em meio
digital e as entrevistas devem ser georreferenciadas, conforme especificações e
condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste
Edital”. (Edital do Pregão Eletrônico 04/2018).
7. DO ANDAMENTO DO PREGÃO E SUAS EXIGÊNCIAS

8. A Recorrente par�cipou do Pregão da epígrafe e foi classificada em 6º lugar.
Na análise das documentações apresentadas pela empresa classificada em 1º
lugar, o pregoeiro e a equipe do setor demandante da licitação inabilitou a
licitante por não cumprir as exigências editalícias, conforme o que segue:
9. “Recusa da proposta. Fornecedor: PROVER SAUDE E MEIO AMBIENTE LTDA,
CNPJ/CPF: 10.212.240/0001-03, pelo melhor lance de R$ 379.000,0000.
Mo�vo: Empresa inabilitada por não atender ao item 7.2.1 do edital e 14 do
Termo de Referência porque os atestados de capacidade técnica não
comprovam a experiência exigida. (Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº
04/2018).
10. Dando prosseguimento ao certame, o pregoeiro convocou a 2ª colocada, a
qual não respondeu à convocação do Pregoeiro, ficando a mesma inabilitada no
referido pregão:

11. “Recusa da proposta. Fornecedor: EDUFORMA - EDUCACAO E
CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.011.680/0001-04, pelo melhor lance de R$
380.399,0000. Mo�vo: A empresa deixou de atender às solicitações no chat
impossibilitando a con�nuação da negociação e a convocação para envio dos
documentos, inobservando o que estabelece o item 5.2 do edital. Empresa
inabilitada com fundamento no item 7.12 do edital.
12. A 3ª empresa colocada, GMR (já qualificada anteriormente) foi convocada
para enviar a documentação, sendo que a mesma anexou os documentos em
desacordo com o Edital, especificamente ao item 7.6, a saber:
13. “7.6. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em
nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que
comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do
domicílio ou sede do interessado.” (Edital de Licitação PE 04/2018-SSP/DF,
página 7).

14. DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA LICITANTE HABILITADA
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15. A Licitante GMR apresentou os documentos em parte no CNPJ da matriz e
em parte no CNPJ da Filial. No que tange aos documentos apresentados pela
GMR, tem-se:
16. CNPJ: 16.832.830/0001-15 – Matriz – Cidade de Niterói – RJ: Itens do Edital
apresentados neste CNPJ:

17. - IV – Cer�dão Nega�va ou Posi�va com Efeito de Nega�va de Débitos
Rela�vos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; (Válida para Matriz e Filial)
18. - XI – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do úl�mo
exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente
registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios;
19. - XIII – Apresentar prova de inscrição Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal; (Inscrição Municipal)

20. - XIV – Apresentar registro comercial, ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato
social devidamente registrado na Junta Comercial para comprovação do ramo
de a�vidade e do capital social, quando for o caso.
21. CNPJ: 16.832.830/0002-04– Filial – Cidade de Saquarema – RJ: Itens do
Edital apresentados neste CNPJ:
22. - VI – Cer�dão Nega�va de falência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede
da empresa, datado dos úl�mos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo
de validade expresso na própria Cer�dão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as cer�dões de cada um dos
distribuidores;

23. - VIII – Prova de Regularidade para com a Fazenda Pública da sede do
licitante.
24. - XII – Apresentar registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
25. - III – Cer�ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11
de maio de 1990.
26. - V – Cer�dão Nega�va ou Posi�va com Efeito de Nega�va de Débitos
Trabalhistas (CNDT), em plena validade e expedida pelo Tribunal Superior do
Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

27. - VIII – Prova de Regularidade para com a Fazenda Pública da sede do
licitante. O pregoeiro poderá realizar consulta no sí�o que emite a cer�dão de
que trata este item, a seu critério, para a obtenção da documentação solicitada;
28. - IX - Cer�dão Nega�va ou Posi�va com Efeito de Nega�va de Débitos,
emi�da pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, em plena
validade, para TODAS as empresas, com ou sem sede ou domicílio no Distrito
Federal.
29. DOS SUPOSTOS DOCUMENTOS AUSENTES PARA O CNPJ DA FILIAL
30. Com exceção da CNDT e da Cer�dão Conjunta da PGRFN, que servem para
matriz e filiais e, neste caso podem ser emi�das pelo CNPJ da MATRIZ, os
demais documentos apresentados com CNPJs dis�ntos feriram o item 7.6 do
Edital.

31. “7.6. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em
nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que
comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do
domicílio ou sede do interessado.” (Edital de Licitação PE 04/2018-SSP/DF,
página 7).
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32. No tocante ao Balanço Patrimonial, objeto do ques�onamento desta
empresa, o documento fora apresentado para o CNPJ da Matriz, porém o
espelho do Recibo de entrega, bem como cada item con�do no próprio Balanço
e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), não evidenciam as contas e
resultados da Filial de forma dis�nta, podendo o referido documento refle�r
somente os dados da Matriz, estando neste caso ausente os dados da filial. Os
cálculos dos indicadores de liquidez também não foram apresentados pela
licitante.
33. “XI – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do úl�mo
exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente
registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios.
34. a) as empresas cons�tuídas no ano em curso poderão subs�tuir o balanço
anual por balanço de abertura, devidamente auten�cado pela Junta Comercial;
35. b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de
Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes
da aplicação das seguintes fórmulas:” (Edital de Licitação PE 04/2018-SSP/DF,
página 7).

36. No caso em tela, vislumbra-se um documento emi�do para a matriz, sendo
que todas as demais documentações, proposta, atestados se referem à filial,
contrariando o item 7.6.
37. III. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, ISONOMIA E DA
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
38. As licitações públicas são regidas por diversos princípios, alguns
especialmente caros à Administração, que lhes deve observância obrigatória,
em especial os da legalidade, da isonomia, da moralidade, da transparência e
da vinculação ao instrumento convocatório.

39. Por essa razão, a Lei nº 8.666/1993, aplicável à licitação ora recorrida por
força do art. 9º da Lei nº 10.520/2002, estabelece que:
40. “Art. 43 (omissis) § 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência des�nada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.”.
41. Com isso, a legislação busca apontar para a Administração a necessidade da
observância de todos os princípios anteriormente mencionados, em par�cular
o da isonomia.

42. A Lei nº 8.666/93, ao disciplinar o tema, estabelece que o Edital é a norma
interna que rege os processos licitatórios entre os par�cipantes. É a regra a ser
seguida, se não seria ferir a lei.
43. As regras editalícias são para todos os licitantes. Isso decorre do princípio
da vinculação ao instrumento convocatório.
44. O Tribunal de Contas da União, em mais de uma oportunidade, já se
manifestou sobre o assunto, como se pode verificar na Decisão nº 0193-07/02
– Plenário, da Relatoria do e. Min. Benjamin Zymler:

45. “13. Reputo, também, incabível alegar que a Comissão deveria ter-se
escorado no § 3º do art. 43 para corrigir a falha perpetrada pela representante.
[...] 14. Tal disposi�vo não pode ser interpretado como uma via aberta à
correção de erros grosseiros, como o do presente caso, fosse assim, estaria a
comissão de licitação despindo-se de sua imparcialidade, requisito essencial à
validade do certame, e tutelando interesses de terceiros. [...]”
46. Tanto o art. 3º quanto o art. 41 da Lei nº 8.666/93 determinam a vinculação
aos termos do edital.
47. “BRASIL. Lei nº 8.666/93. Art. 3 A licitação des�na-se a garan�r a
observância do princípio cons�tucional da isonomia, a seleção da proposta
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mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional, e será processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administra�va, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento obje�vo e dos que lhes são
correlatos. A Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.
48. A mens legis é tão restri�va que se u�lizou da expressão: estritamente
vinculada no art. 41. Não há espaços para arbitrariedades ou escolhas de
licitantes por regras não estabelecidas no edital. A busca da proposta mais
vantajosa não poderá ser alcançada à margem das regras do edital, por meio de
julgamentos subje�vos.

49. A prosseguir o entendimento da Administração, não haveria mo�vos para
realizar um devido processo licitatório, preconizado na lei, mas simples
pesquisa de mercado na busca do melhor preço sem a necessária ritualís�ca
preconizada na lei, para coibir abusos e fraudes comumente verificados nas
aquisições públicas. “BRASIL. Lei nº 8.666/93. Art. 4º Todos quantos par�cipem
de licitação promovida pelos órgãos ou en�dades a que se refere o art. 1º têm
direito público subje�vo à fiel observância do per�nente procedimento
estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu
desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a
realização dos trabalhos”.
50. Para a doutrina, em dito que fez fortuna, Hely Lopes Meirelles considera
que o edital é a lei entre as partes; a lei da licitação:
51. A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se
compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de
par�cipação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do
julgamento se afastasse do estabelecido, ou admi�sse a documentação e
propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e,
como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que
o expediu (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administra�vo Brasileiro. 32ª edição
atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José
Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. p. 274).

52. Propostas em desconformidade com o edital devem ser recusadas,
desclassificando-as de pronto de forma a não macular as demais que estejam
em consonância com ele.
53. DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
54. Nas licitações deve-se atender ao princípio da legalidade. É imposto à
Administração por força do caput do art. 37 da Cons�tuição e irradia seus
efeitos em todos os atos da administração, de modo que não existe interesse
público à margem da lei.

55. Esse preceito impõe a obediência aos termos estabelecidos no edital, de
modo que o vencedor dos certames é a melhor proposta, desde que adequada
aos termos editalícios.
56. Entre a melhor proposta que seguiu as regras do Edital e a melhor proposta
que não as seguiu, clara e lúcida deve ser a decisão do administrador em optar
pela primeira.
57. Em licitações prevalece:

a) a vinculação ao instrumento convocatório;
b) o julgamento obje�vo;
c) a isonomia entre os licitantes.

58. Quando a Administração classifica uma proposta em desconformidade com
as normas do edital eiva sua a�tude de vícios insanáveis e que devem ser
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corrigidos.
59. DO ESTRITO CUMPRIMENTO AO EDITAL

60. Conforme previsto no edital do Pregão Eletrônico 04/2018 SSP-DF, em seus
itens 6.18, 6.21, 7.11 e 7.12, tem-se:
61. “6.18. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este
Edital.
62. "6.21. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos
estabelecidos neste Edital e Anexos, a proposta será desclassificada.

63. "7.11. Será verificada a conformidade da documentação de habilitação
apresentada com os requisitos estabelecidos no Instrumento Convocatório,
sendo inabilitadas as empresas que es�verem com a documentação de
habilitação em desacordo com este edital”.
64. "7.12. A empresa que não enviar a documentação de habilitação e a
proposta de preços via Anexo do sistema comprasnet do portal de compras
www.comprasgovernamentais.gov.br quando solicitado pelo pregoeiro será
inabilitada e estará sujeita às penalidades previstas no Decreto nº 26.851/2006
e alterações posteriores (Decretos nº 26.993/2006, nº 27.069/2006, nº
35.831/2014 e nº 36.974/2015).”
65. Dessa forma, é salutar e indispensável que o Edital seja cumprido, assim
como todo o ordenamento jurídico que rege às licitações e compras públicas.

66. IV. DO PEDIDO
67. Diante das possíveis incompa�bilidades observadas no tocante à
documentação apresentada pela licitante GMR, a RECORRENTE OPINIÃO
CONSULTORIA LTDA REQUER:
68. 1) a realização de DILIGÊNCIAS no sen�do de se elucidar e apurar se o
Balanço Patrimonial e DRE apresentados consolidaram os dados da filial ou se
os valores ali lançados fazem referência apenas à MATRIZ, estando neste úl�mo
caso o documento apresentado de forma irregular ao que exige o edital.

69. 2) a INABILITAÇÃO da licitante GMR (já qualificada), pelos mo�vos expostos
e no caso da impossibilidade de verificação do item 1 do pedido acima.
70. 3) a REABERTURA do processo licitatório e a convocação da próxima
licitante, conforme previsto no Edital, garan�ndo a legalidade, isonomia,
vinculação ao instrumento convocatório e transparência no presente certame.
[...]"

 

1.3. Da empresa PROVER Saúde e Meio Ambiente Ltda.

A empresa PROVER Saúde e Meio Ambiente Ltda. apresentou recurso administra�vo
contra a decisão do Pregoeiro que habilitou a GMR Inteligência de Mercado Ltda. neste certame
alegando, em síntese, que:

“[...]

RECURSO ADMINISTRATIVO:
Órgão: Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal
PE/4/2018, realizado em 18/06/2019, sendo primeiro colocado a empresa
PROVER SAÚDE E MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ 10.212.240/0001-03:

* LICITACAO ELETRONICA * - OBJETO - CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A APLICACAO PRESENCIAL DE 19.537 QUESTIONARIOS NO
TERRITORIO DO DISTRITO FEDERAL, COM TEMPO DE ENTREVISTA DE
APROXIMADAMENTE 40 QUARENTA MINUTOS, NO DOMICILIO DAS PESSOAS A
SEREM ENTREVISTADAS, SELECIONADAS SEGUNDO UMA AMOSTRA QUE SERA



15/07/2019 SEI/GDF - 25038775 - Relatório

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29743656&infra_siste… 7/13

FORNECIDA PELA CONTRATANTE. ESTES QUESTIONARIOS SERAO APLICADOS
OBRIGATORIAMENTE NAS AREAS URBANAS DE TODAS AS REGIOES
ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL, COM INDIVIDUOS DE AMBOS OS
SEXOS E IDADE IGUAL OU MAIOR QUE 16 ANOS. POR QUESTOES
METODOLOGICAS, ENTREVISTADORES DO SEXO MASCULINO SO PODEM
ENTREVISTAR PESSOAS DO MESMO SEXO, E PARA ENTREVISTADORES DO SEXO
FEMININO E ENTREVISTAR PESSOAS DE AMBOS OS SEXOS. OS QUESTIONARIOS
DEVERAO SER APLICADOS EM MEIO DIGITAL E AS ENTREVISTAS DEVEM SER
GEORREFERENCIADAS. * WWW.COMPRASNET.GOV.BR *
Conforme a Habilitação (item 7.2.1) em seu subitem, já foram oportunamente
apresentadas as 3 comprovações per�nentes com o objeto:

1) Atestado da Odebrecht, com Contrato e Notas Fiscais emi�das:
2) Atestado da Prefeitura de Goiânia e Contrato;
3) Atestado do MDS – Ministério Desenvolvimento e Combate à Fome, com
Contrato.

Além destes documentos supramencionados, seguiram também outros
atestados com qualificações compa�veis com o objeto. Mas somente estes três
já completavam o requerido. Mesmo assim fomos inabilitados e gostaríamos de
estabelecer a seguir os mo�vos do nosso recurso:
1. Constam dos documentos enviados um Atestado de Competência Técnica em
serviços prestados para a ODEBRECHT, onde uma das principais a�vidades da
contratada PROVER consis�a em Pesquisa de Mobilização Porta a Porta para as
a�vidades de Saneamento Básico no estado de Goiás, a�vidade similar a
requerida pelo certame.
1.1 Assim, conforme constante no Contrato – Anexo II encaminhado:

“Durante as entrevistas para caracterização de áreas, também era realizado o
levantamento das condições socioeconômicas da população local, obje�vando
iden�ficar as principais caracterís�cas e demandas da população. Com isso,
pretendia-se entender a dinâmica local, renda, fatores relacionados à moradia,
saúde, educação etc.”
1.3 Como foi um trabalho social, com repercussão nas polí�cas públicas de
Saneamento Ambiental, vimos es�mar em mais de 10.000 visitas realizadas
conforme estabelecido no Contrato pg. 12. e Atestado de Competência Técnica
ra�ficado pela Nota Fiscal n. 188, 195emi�da e comprovadamente registrada
no sistema municipal.
1.4 Inclusive o valor unitário de cada visita foi contratado e consta da pg. 12 do
Contrato, como R$ 8,37 como valor unitário. Isto significa que, cumprimos e
somos financeiramente exequíveis para realização de a�vidades similares e
afins.

1.5 Jus�ficamos ainda que, toda a a�vidade foi para atender a CAIXA nas
Polí�cas Públicas de Saneamento Ambiental, em função que o Município de
Aparecida de Goiânia-GO não contar ainda com um Plano Municipal de
Saneamento Básico, determinado pelo Governo Federal, que é pré-requisito
para a liberação de verbas para serem usadas em ações de saneamento.
1.6 Consta ainda que, a Região Centro-Oeste foi a que menos evoluiu na criação
de polí�cas de saneamento básico, com apenas 31,8% dos municípios
implantados que passaram para 35,3% em 2017.
2. Demonstramos também o Atestado de Competência Técnica emi�do pela
Prefeitura de Goiânia, órgão municipal, onde foram realizadas mais de 3.000
entrevistas face-a-face, com transeuntes dos Hospitais Estaduais de Goiânia,
onde eram entrevistados e registrados os dados em modo digital, para
realização de relatórios e compreensão da situação atual de emergências
hospitalares e repercussão nas polí�cas públicas de saúde nacional.
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3. Apresentamos ainda o Atestado do MDS – Ministério de Desenvolvimento e
Combate à Fome, onde demonstramos que foram executadas pela PROVER os
registros de bolsa família para toda as Regiões Centro Oeste e Norte brasileiro,
lógico que, de acordo com as Polí�cas Públicas Sociais.
A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Cons�tuição Federal, ins�tui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências, estabelece que:

Art. 3º. A licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio
cons�tucional 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 administra�va, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos.
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o
nome da repar�ção interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de
execução e o �po da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local,
dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para
início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
VI - condições para par�cipação na licitação, em conformidade com os arts. 27
a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros obje�vos;
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.
Vale frisar que o caminho a seguir é o caminho da Lei, sobretudo porque, como
bem ensinou o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles:

“Enquanto na administração par�cular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe,
na Administração Pública só é permi�do fazer o que a lei autoriza. A lei para o
par�cular significa ‘pode fazer assim’; para o administrador público significa
‘deve fazer assim’”.[i]
Sendo assim, a prova e a contraprova estão amparadas nos disposi�vos legais,
pois se o edital foi obedecido pela licitante, de rigor sua habilitação.
Deste modo o consulente deve adotar como tese a vinculação ao instrumento
convocatório, importante observar que nestes casos o recurso deve ter caráter
pedagógico, de modo que consiga demonstrar à administração o equívoco
enfrentado.

Ainda acrescentamos que não foi feito nenhuma diligência com o intuito de
trazer a melhor proposta financeira para a Administração Pública conforme
orientação abaixo do TCU. Possuímos relatórios e formulários entre outros
documentos que comprovam a capacidade técnica de todos os Atestados
apresentados. Que poderiam esclarecer de forma breve a manter a PROVER
CONSULTORIA LTDA como Habilitada deste certame.
Aos que lidam com contratações públicas, é comum a discussão sobre a
extensão do poder de diligência no âmbito de procedimentos licitatórios.
Confira o que dispõe o art. 43, §3º, da lei de licitações:
É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência des�nada a esclarecer ou a complementar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originariamente da proposta.

A realização de diligências representa importante instrumento concedido à
comissão responsável pela licitação (ou pregoeiro) para o esclarecimento de
dúvidas relacionadas às propostas.
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Por trás dessa prerroga�va encontram-se a finalidade da busca da proposta
mais vantajosa pela Administração, bem como a aplicação do formalismo
moderado nos certames licitatórios ponderado com o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório.
A promoção de diligência é incen�vada pela jurisprudência do Tribunal de
Contas da União, como ocorrido no Acórdão 2159/2016 do Plenário que
indicou caber ao pregoeiro o encaminhamento de “diligência às licitantes a fim
de suprir lacuna quanto às informações constantes das propostas, medida
simples que privilegia a obtenção da proposta mais vantajosa e evita a
desclassificação indevida de propostas”.

Acrescentamos ainda que:
Em diversas oportunidades, o TCU chega a indicar a obrigatoriedade da
realização de diligências antes do estabelecimento do juízo pela
desclassificação ou inabilitação do licitante:
É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação
exigida pelo edital, quando a documentação entregue con�ver de maneira
implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a
diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à compe��vidade do certame. (Acórdão 1795/2015 –
Plenário)

É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de informação
de pouca relevância sem que tenha sido feita a diligência facultada pelo § 3º do
art. 43 da Lei nº 8.666/1993. (Acórdão 3615/2013 – Plenário)
Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou
editalícias, especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que
obje�vam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o responsável
pela condução do certame deve promover diligências para aclarar os fatos e
confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para a tomada de
decisão da Administração (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993). (Acórdão
3418/2014 – Plenário)
Por outro lado, é importante notar que o poder de diligência somente se
legi�ma quando fundamentada no alcance do interesse público, pela busca da
proposta mais vantajosa ou ampla compe��vidade.

Portanto, não é possível a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originariamente da proposta, ressalvada a hipótese admi�da
pela jurisprudência de realização de diligência quando a documentação
apresentada con�ver de maneira implícita o elemento supostamente faltante.
Diante do exposto, vimos mui respeitosamente, reivindicar que sejam aceitos
os Atestados de Competência Técnica apresentados intempes�vamente,
durante o certame, pois todos os serviços declarados e atestados, que fazem
parte do nosso por�fólio e temos como comprovar, através de uma diligência
oportuna.”
[...]”

 

2. CONTRARRAZÕES DA GMR INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA

“[...]
TEMPESTIVIDADE
Conforme prevê o Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta o pregão realizado
na forma eletrônica: “Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá,
durante a sessão pública, de forma imediata e mo�vada, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o
prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais
licitantes, desde logo, in�mados para, querendo, apresentarem contrarrazões
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em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
dos seus interesses”.
FUNDAMENTOS DOS RECURSOS

Os recursos apresentados contra a licitante hora habilitada baseiam-se
somente no item 7.6 do presente edital: “7.6. Os documentos apresentados
para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da
filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz
e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.”
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA GMR INTELIGÊNCIA DE MERCADO
Todos os documentos apresentados pela licitante estavam em conformidade,
dentro de sua respec�va validade e CNPJ como o exigido no edital, exceto o
item “7.22 - XIII – Apresentar prova de inscrição Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal;” O documento apresentado foi expedido pela Prefeitura
Municipal de Saquarema. Ocorre que o responsável pela emissão incorreu em
um erro de digitação na numeração do CNPJ da empresa.

DO PEDIDO
Solicitamos a abertura de prazo para atualização do documento aqui
contestado, junto a Prefeitura Municipal de Saquarema, para que seja
providenciada a subs�tuição do documento com a numeração correta, e que
seja dado prosseguimento a habilitação da GMR Inteligência de Mercado Ltda
Epp.
[...]”

 

3. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA

“[...]

Como solicitado, foram reavaliados os seguintes documentos:
1. Atestado de Capacidade Técnica ABIN - PROVER PE 4/2018 (24047224)
2. Atestado de Capacidade Técnica ELETRONORTE - PROVER PE 4/2018
(24047743)

Atestado de Capacidade Técnica EMPETUR - PROVER PE 4/2018 (24047859)
3. Atestado de Capacidade Técnica PREF. GOIANIA - PROVER PE 4/2018
(24048016)
4. Atestado de Capacidade Técnica MIN MEIO AMBIENTE - PROVER 4/2018
(24048166)

5. Atestado de Capacidade Técnica ODEBRECHT - PROVER PE 4/2018
(24048271)
Em resposta ao recurso, a análise foi realizada seguindo estritamente o item
7.2.1, III deste edital que exige que as empresas par�cipantes do certame
apresentem "Atestado de capacidade técnica em pesquisa de aplicação
presencial de ques�onários de caráter quan�ta�vo com amostra domiciliar na
área de polí�cas públicas realizada no Brasil com no mínimo 3.000 (três mil)
entrevistados".
De tal forma, após nova análise, esta SGI constatou que apenas o atestado de
capacidade técnica 6, pesquisa realizada junto a ODEBRECHT, cumpre com as
exigências técnicas estabelecidas:

1. O Atestado de Capacidade Técnica ODEBRECHT, referente a pesquisa
realizada pela Prover Saúde e Meio Ambiente LTDA junto a Odebrecht
Ambiental, em atendimento ao edital da licitação da Companhia de
Saneamento Básico de Goiás (SANEAGO) e do Programa Federal de
Saneamento Para Todos, cumpre com os pré-requisitos estabelecidos no item
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7.2.1, III do edital. Não ficou claro, nos documentos enviados pela Empresa,
que a pesquisa realizada �nha alguma relação com o Estado (o que consis�ria
em "área de polí�ca pública"). Esta SGI realizou novas diligências para
compreender o teor da pesquisa contratada pela Odebrecht e constatou
relação direta desta com ações do Estado, o que caracteriza pesquisa “na área
de polí�cas públicas” conforme previsto em edital. Ademais, ao perfazer
“pesquisa quan�ta�va com amostras domiciliares e probabilís�cas, realizadas
com mais de 12.000 moradores/beneficiários da rede de esgoto”, a empresa
apresenta comprovações de qualificação por experiência na realização de
pesquisa com “amostra domiciliar” e com “no mínimo 3.000 entrevistados”.
No que se refere aos demais documentos, constatou-se que estes não
cumprem todas as exigências explicitas no edital, pois não estão em
conformidade com as exigências de pesquisa com amostra domiciliar e no
mínimo 3.000 entrevistados, sendo que:

2. Atestado de Capacidade Técnica ABIN, refere-se a uma “pesquisa
quan�ta�va e qualita�va de Clima organizacional” aplicada com
“aproximadamente 1.800 (mil e oitocentos) servidores” de todas as Unidades
da Agência Brasileira de Inteligência como descrito nos itens 1.1 e 1.2 da
Cláusula primeira do contrato Nº504/2013 apresentado. Além disso, o tema
desta pesquisa não cumpre a exigência "área de polí�cas públicas".
3. Atestado de Capacidade Técnica ELETRONORTE, refere-se a “contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de análise da pesquisa pró-
equidade de gênero e diversidade na Eletronorte”, como apresentado Cláusula
primeira do contrato Nº 4500068984. E, segundo o atestado apresentado,
emi�do pela ELETRONORTE, de Nº 49/2010, na fl. 1 de 2, “Consis�a o objeto do
contrato em analisar os dados, emi�r relatórios específicos referentes à
pesquisa sobre percepção dos trabalhadores/as da ELETRONORTE” não estando
explicito em nenhum ponto que trata-se de pesquisa com amostra domiciliar.
4. Atestado de Capacidade Técnica EMPETUR, segundo da Ata de registro de
preços de nº 001.2019, apresentada como atestado de competência técnica, no
item 1.1 que trata do objeto contratado, lê-se: “Registro de Preços para a
contratação de empresa especializada para realização de pesquisas de
demanda turís�ca no Estado de Pernambuco”. Entretanto, como informado na
tabela 2.1 do item 2 que trata dos preços, consis�riam em pontos de coleta de
dados espaços públicos tais como aeroportos, feiras, hotéis, praias e polo
comercial. Esta SGI compreende que estes são pontos de circulação,
consis�ndo o estudo em uma pesquisa de fluxo e não se tratando de pesquisa
com amostra domiciliar.

5. Atestado de Capacidade Técnica PREF. GOIANIA, referente à situação das
emergências hospitalares. Em documento próprio, no atestado (24048016) e
ra�ficado por meio recurso administra�vo (24371291) , a empresa Prover
reafirma que “foram realizadas mais de 3.000 entrevistas face-a-face, com
transeuntes dos Hospitais Estaduais de Goiânia”. Entrevistas com transeuntes
de hospitais não se refere à pesquisa de amostra domiciliar.
E no que se refere ao Atestado de Capacidade Técnica Ministério do Meio
Ambiente, são colocadas apenas informações de “coleta, registro e cadastro de
cidadãos”, o que consis�ria em coleta de assinaturas e não em pesquisa social
com amostra domiciliar. Em diligência posterior no sí�o eletrônico do
Ministério do Meio Ambiente e demais sites associados, esta SGI não
encontrou demais informações que permi�ssem a caracterização metodológica
do trabalho realizado pela empresa Prover Saúde e Meio Ambiente LTDA.
[...]”

 

4. ANÁLISE DO PREGOEIRO



15/07/2019 SEI/GDF - 25038775 - Relatório

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=29743656&infra_sist… 12/13

No presente recurso administra�vo interposto pela COMPLETA Consultoria Poli�ca Ltda. e
pela OPINIAO Consultoria Ltda. há ques�onamento, respec�vamente, a respeito de dados grafados na
Cer�dão Nega�va de Débitos emi�da pela Prefeitura Municipal de Saquarema e no Cer�ficado de
Regularidade do FGTS, como endereço, divergente daquele constante na proposta de preços,
impossibilidade de verificação de auten�cidade devido a falha do sistema, falta de assinatura, CNPJ
divergente na Cer�dão de Inscrição Municipal, falta de envio do balanço da filial; da ausência de
consolidação do balanço da matriz e filial, ou apresentação do balanço da filial. Há também recurso
apresentado pela empresa PROVER Saúde e Meio Ambiente Ltda., contra a decisão que a inabilitou no
certame, no qual apresenta provas de que os atestados de capacidade técnica apresentados comprovam
a experiência exigida.

Em suas contrarrazões a empresa GMR Inteligência de Mercado Ltda. informa que todos os
documentos apresentados estão em conformidade e em plena validade e CNPJ como exigido no edital.
Assevera que houve erro de digitação na numeração do CNPJ da empresa constante do documento
expedido pela Prefeitura Municipal de Saquarema e solicita abertura de prazo para atualização do
documento contestado, para que seja providenciada a subs�tuição do documento com a numeração
correta.

Quanto ao mérito dos recursos apresentados pela COMPLETA Consultoria Polí�ca Ltda. e
pela Opinião Consultoria Ltda., importante salientar que em estrita observância ao princípio de
vinculação ao edital, foi observado que os documentos de habilitação apresentados estavam de acordo
com o edital e por tal razão a empresa foi habilitada.

Há de observar que o item 7.2.1 do edital exige que os licitantes devidamente cadastrados
no SICAF deverão encaminhar os documentos elencados nos incisos I, II, III e IV, V e VI; e que os licitantes
não cadastrados ou com situação irregular junto ao SICAF deverão encaminhar os documentos descritos
nos incisos I a XIV.

Pode-se constatar que a empresa GMR Inteligência de Mercado Ltda. é cadastrada no
SICAF e, de acordo com a declaração da situação do fornecedor emi�da no dia 24/06/2019, havia
pendência apenas na qualificação Econômico-Financeira, desta forma a licitante deveria apresentar o
balanço do úl�mo exercício já exigível, ou seja, do exercício financeiro de 2018. Ressalta-se que o inciso
XI do item 7.2.2. do edital, não dis�ngue a exigência de balanço patrimonial de matriz e de filial,
determina apenas que balanço e demais demonstrações contábeis devem ser apresentados na forma da
lei.

Quanto às supostas irregularidades em razão de divergência nos endereços constantes da
Cer�dão Nega�va de Débitos da Prefeitura Municipal de Saquarema e no Cer�ficado de Regularidade do
FGTS, a falha no sistema de verificação da auten�cidade e no número do CNPJ na Cer�dão de Inscrição
Municipal, verifica-se que são irrelevantes para o certame, porque, conforme narrado linhas acima, a
exigência do edital é que seja comprovada a regularidade fiscal da licitante. Nos termos do item 7.2.1. do
edital, a empresa cadastrada no SICAF e com situação regular necessita apresentar essa cer�dão, por este
mo�vo não será acatado o pedido da GMR para corrigir o erro de digitação do número do CNPJ da filial.

Quanto às contrarrazões apresentadas pela PROVER Saúde e Meio Ambiente Ltda. verifica-
se, no mérito, que a empresa esclarece que os atestados de capacidade técnica emi�dos pela empresa
Odebrecht, pela Prefeitura de Goiânia e pelo Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome
comprovam a experiência de aplicação presencial de ques�onários de caráter quan�ta�vo com amostra
domiciliar na área de polí�cas públicas realizada no Brasil com no mínimo 3.000 (três mil) entrevistados,
que foi o mo�vo de sua inabilitação no certame.

Em virtude das evidências apresentadas no recurso da PROVER, o processo foi enviado
para análise do setor responsável pela demanda que, por seu turno, pronunciou que constatou que o
atestado de capacidade técnica emi�do pela empresa Odebrecht referente a pesquisa realizada pela
Prover Saúde e Meio Ambiente LTDA junto a Odebrecht Ambiental, em atendimento ao edital da licitação
da Companhia de Saneamento Básico de Goiás (SANEAGO) e do Programa Federal de Saneamento Para
Todos, cumpre com os pré-requisitos estabelecidos no item 7.2.1, III do edital. Ressaltou também que na
oportunidade da análise do documento de habilitação da licitante, não havia ficado claro que esta
pesquisa �nha alguma relação com o Estado (o que consis�ria em "área de polí�ca pública"), mas diante
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de novas diligências realizadas para compreender o teor da pesquisa contratada pela Odebrecht verificou
a relação direta com ações do Estado, o que caracteriza pesquisa “na área de polí�cas públicas”.

Diante desta informação da Subsecretaria de Gestão da Informação restou claro que a
decisão do Pregoeiro que inabilitou a empresa PROVER Saúde e Meio Ambiente Ltda. foi
equivocada desta forma, de acordo com o princípio da autotutela da Administração, a decisão deverá ser
revista para habilitar a licitante porque cumpriu todos os requisitos de habilitação técnica.

 

5. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, verifica-se que diante da exigência de habilitação constante do item
7.2.1. do edital e das contrarrazões da GMR Inteligência de Mercado Ltda., os argumentos lançados pela
COMPLETA Consultoria Polí�ca Ltda. e Opinião Consultoria Ltda. são improcedentes; que diante dos
argumentos apresentados nas razões de recurso da PROVER Saúde e Meio Ambiente Ltda.; considerando
a manifestação da Subsecretaria de Gestão da Informação no Memorando SEI-GDF Nº 3/2019
- SSP/SGI/COOMON/GEACOMPI (Doc. SEI/GDF nº 24922623) e princípio da autotutela da Administração,
Pregoeiro resolve:

5.1. RECEBER os recursos apresentados pela COMPLETA Consultoria Polí�ca Ltda. e
Opinião Consultoria Ltda. para, no mérito, considera-los improcedentes;

5.2. RECEBER as contrarrazões da GMR Inteligência de Mercado Ltda., considerá-las
procedentes;

5.3. RECEBER o recurso apresentado pela PROVER Saúde e Meio Ambiente Ltda. para, no
mérito, considera-lo procedente, e REFORMAR a decisão que a inabilitou no certame;

5.4. REFORMAR a decisão que habilitou a empresa GMR Inteligência de Mercado Ltda.
conforme os mo�vos acima explicitados.

5.5. AGENDAR a reabertura do certame para as 9 horas do dia 12/07/2019.
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