EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANTÔNIO MARCOS SILVADE OLIVEIRA, DIRETOR-PRESIDENTE DA
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (MTI)
(AUTORIDADE SUPERIOR DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE POSSÍVEL
PARCEIRO Nº 001/2021/MTI)

REFERENTE AO: PROCESSO Nº 312903/2021

OSAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 22.762.200/0001-14, com
sede na Alameda Rio Negro nº 500, 19º andar, conjunto 1911, Edif. II, Alphaville Centro Industrial
e Empresarial, Barueri - SP, CEP 06454-000, representada neste ato na forma de seu Contrato
Social, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, em conformidade com o
estabelecido pela legislação vigente apresentar seu

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face dos atos praticados pela Comissão Especial MTI nº 169/2021, incorrendo em atos
contrários aos determinados pelo instrumento convocatório e legislação vigente, acarretando a
necessidade de anulação dos atos praticados por força de vício existente que levaram a não
apreciação da proposta apresentada pela OSAS.

I – INTRODUÇÃO
Foi publicado no portal desta Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação, o
instrumento convocatório ao Edital de Chamamento Público 001/2021/MTI, cujo objeto é a
seleção de possível parceiro para eventual celebração de parceria estratégica para confecção
de proposta de negócio com objetivo de fornecer uma solução de uma plataforma de
simplificação e desburocratização incluindo serviços técnicos especializados, composta de
plataforma de workflow/ECM, plataforma de comunicação multicanais com chats e chatbot,
plataforma de desenvolvimento low code e robôs e automação de robôs, Incluindo serviços
de implantação, integração da plataforma ao MTI X-Via, plataforma de Interoperabilidade da
MTI, serviços de mapeamento de processos, automação de processos de negócio, sustentação
da solução, manutenções evolutivas, integração com sistemas legados, treinamento,
transferência de tecnologia, suporte e garantia da solução supracitada, sustentação de
infraestrutura tecnológica e serviços de apoio operacional ao negócio.

A período de recebimento das propostas foi estipulado entre os dias 03/11/2021 até
25/11/2021 às 18:00 horário de Cuiabá.

Tendo o prazo sendo definido em acordo com art. 8º, III, Regulamento de Licitações e
Contratos da MTI.

No entanto, a proposta da Osas não foi apreciada para efeitos de qualificação conforme
consta do AVISO DE RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE POSSIVEL
PARCEIRO N. º 001/2021/MTI que foi publicado em 24/02/2022.

A inabilitação da Recorrente não tem fundamento lógico ou jurídico que a sustente e
deverá ser anulada, devendo a mesma ser reabilitada e ter a sua proposta ranqueada, conforme
se passará a demonstrar a seguir.

A Osas é uma Sociedade Anônima, conta com investidores e possuí presença relevante
em todo o mercado, tem a sua matriz no estado de São Paulo e filial em Belo Horizonte, possui
know-how e capacidade de execução da parceria pretendida, tendo mobilizado seu time técnico
e comercial para formatar uma proposta que fosse vantajosa e sustentável para essa parceria
com o MTI e assim poder atender a Administração Pública do Estado de Mato Grosso.

No presente recurso estão sendo discutidos aspectos LEGAIS e não TÉCNICOS, portando
a apreciação do mesmo carece de parecer jurídico da Procuradoria Geral deste Estado
conforme Decreto Estadual nº 840/2017.

II – DOS FATOS

A. DO NÃO ACOLHIMENTO DA PROPOSTA APRESENTADA DE FORMA TEMPESTIVA

A proposta da Osas foi desclassificada por supostamente não atender ao item 4.1, senão
vejamos:

4.1. As Propostas de Negócio cujo modelo se encontra no ANEXO II deste Edital poderão ser
apresentadas a partir do dia 03/11/2021 até as 18:00 do dia 25/11/2021, conforme preceituado
no art. 8º, inciso III, do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Mato-Grossense de
Tecnologia da Informação (MTI), protocoladas na MTI e em meio físico. (grifou-se).

Porém, a interpretação literal desse item 4.1 não é aplicável ao caso em tela pois a sua
leitura de forma isolada leva a um erro grave quanto ao atingimento do objetivo pretendido no
chamamento público, assim, todo o contexto envolvido deve ser considerado, destacando-se
entre eles os 9 motivos abaixo relacionados:

1- Ainda estamos em estado de Pandemia, sendo que em 25/11 a maioria das
pessoas não tinha esquema vacinal completo, portanto não fazia nenhum
sentido a Osas, como as outras pretendentes a participar do chamamento
público e que estão situadas em outro estado da federação ter que submeter um
colaborador seu a uma viagem de avião apenas para entregar documentos em
meio físico uma vez que o próprio edital e a legislação vigente permitem o envio
por meio eletrônico dos atos previstos no referido edital, inclusive esse ato
relacionado ao RECURSO;
2- Não existe previsão na Lei 13.303/2016, no Regulamento de Licitações e
Contratos desse órgão e na Instrução Normativa nº 001/2021/MTI que dê guarita
a exigência das propostas terem que ser protocoladas em meio físico (papel);
3- Estamos tratando de uma contratação de solução para DESBUROCRATIZAÇÃO de
processos, não faz sentido algum esse órgão de TECNOLOGIA DO ESTADO,
desclassificar uma proposta por mera questão burocrática baseado em
formalismo exacerbado;
4- Os princípios que regem a atuação da Administração Pública e a busca da

proposta mais vantajosa, devem se sobrepor a qualquer excesso de formalismo
na análise e julgamento das propostas, ao impor o texto literal do item 4.1 do

edital esta Administração violou os artigos 2º e 3º do item 6 do Regulamento de
Licitações e contratos:
Art. 2º As contratações e os contratos firmados pela MTI sujeitam-se aos comandos
previstos na legislação, especialmente na Lei n. 13.303, de 30 de junho de 2016, no
Decreto Estadual n. 840/2017, naquilo que não conflitar com a Lei 13.303/2016, aos
princípios de direito privado, aos princípios que regem a atuação da Administração
Pública, às disposições do Código de Conduta e Integridade da MTI e ao presente
regulamento. (grifou-se)
Art. 3º As contratações são precedidas de licitação, ressalvado o disposto no art. 5º, e
destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se
refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço
ou superfaturamento, observados os princípios da impessoalidade, da legalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa,
da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao
instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo.
(grifou-se)

5- O item 4.1 do Instrumento Convocatório não pode ser lido e interpretado de
forma isolada, uma vez que no capítulo 6, em especial no item 6.7 e respectivos
subitens, existem ali condições complementares ao item 4.1, senão vejamos:
6.7.2. A interessada deverá protocolar a proposta a documentação solicitada em 4.1,
até a data final prevista no preâmbulo deste edital, até o horário de funcionamento
da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação, qual seja, as 18:00 do
horário local, para o seguinte endereço:
Palácio Paiaguás - Rua Des. Carlos Avalone, s/n
Centro Político Administrativo | Cuiabá - MT
CEP: 78049-903
6.7.4. A PROPOSTA DE PREÇO e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverão ser enviados
por e-mail, nos termos da seção 6.3 deste Edital. (grifou-se).

Obs1. O ITEM 6.3 TRATA JUSTAMENTE DA “FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES” e o
item 6.7.4, diz de forma EXPLÍCITA que a forma de apresentação dos envelopes que trata o
item 6.3 e consequentemente os respectivos subitens (6.3.1) que trata dos documentos
referentes ao CREDENCIAMENTO, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL,
DEVERÃO ser enviados por e-mail. (grifou-se).

Portanto, enquanto o item 4.1 do edital utiliza o verbo PODERÃO no que se refere ao
período e forma de envio das propostas. Já o item 6.7.4 que trata justamente da forma de

apresentação das propostas nos envelopes, utiliza o verbo DEVERÃO, resta portanto que o edital
determina que as propostas sejam apresentadas por e-mail, mas também abre a possiblidade
de serem protocoladas em meio físico, tanto é verdade que os itens 6.7.4.4, 6.7.4.5 e 6.7.4.6
ainda trazem um complemento a previsão editalícia de que os documentos (proposta e
documentos de habilitação) conforme capítulo 6.3 devem ser enviados em formato eletrônico
(por e-mail), sendo que os originais poderiam ser enviados por CORREIOS desde que o protocolo
ocorresse até o limite do prazo previsto no edital (18:00hs do dia 25/11), senão vejamos:

6.7.4.4. Após postagem pelos correios enviar via e-mail o comprovante de postagem para
comprovação de cumprimento do prazo estabelecido neste Edital. (grifou-se);

6.7.4.5. Caberá à Licitante confirmar com a Comissão, o recebimento do comprovante
encaminhado por e-mail, ficando responsável pelo ônus de comprovar que o encaminhou
dentro do prazo estabelecido no item 6.3.2., estando a Administração isenta de
responsabilidade por qualquer falha de sistema.

6.7.4.6. Se a Interessada não apresentar proposta e documentos de habilitação no prazo do
item 4.1, deverá a Comissão inabilitá-la e examinar as ofertas subsequentes, bem como a
qualificação das Interessadas, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao Edital.

Veja-se, o item 6.7.4.6, que cita diretamente o item 4.1, é um complemento de
informações do subitem imediatamente superior, ou seja, o item 6.7.4, item este que diz de
forma EXPLÍCITA que a proposta do proponente deverá ser enviada por e-mail, vejamos
novamente todos os itens do Instrumento Convocatório de forma conectadas de forma a evitar
erro de interpretação, grifando todos os pontos relevantes ao entendimento:

6. 3 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
6.3.1 . Os envelopes contendo documentos referentes ao Credenciamento; Documentos de
Habilitação; e as Propostas Comerciais deverão ser apresentados a partir da data e hora
marcadas, em Envelopes distintos, indevassáveis, fechados, opacos e rubricados pelo
Representante Credenciado da Proponente com a seguinte identificação externa: (grifouse).
(...)
6.7.4. A PROPOSTA DE PREÇO e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverão ser enviados
por e-mail, nos termos da seção 6.3 deste Edital.
(...)

6.7.4.5. Caberá à Licitante confirmar com a Comissão, o recebimento do comprovante
encaminhado por e-mail, ficando responsável pelo ônus de comprovar que o encaminhou
dentro do prazo estabelecido no item 6.3.2., estando a Administração isenta de
responsabilidade por qualquer falha de sistema.
Obs2. O item 6.3.2 não existe no instrumento convocatório, entendemos ser esse
um erro material, haja vista que o prazo previsto para envio da proposta por e-mail
esta descrito no item 6.7.2.
(...)
6.7.4.6. Se a Interessada não apresentar proposta e documentos de habilitação no prazo
do item 4.1, deverá a Comissão inabilitá-la e examinar as ofertas subsequentes, bem como
a qualificação das Interessadas, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao Edital.
Veja, o item 6.7.4.6 é claro em informar que o item 4.1 refere-se ao prazo para
apresentação dos documentos e não a forma de apresentação desses documentos, pois todo o
capítulo 6 é claro em informar que a forma de apresentação é por e-mail e NÃO em protocolo
físico.

6- A proposta apresentada pela Osas se deu dentro do prazo legal previsto no
Instrumento Convocatório (itens 4.1, 6.7.2) tendo sido devidamente notificado
conforme edital (item 6.7.4) e respectivos subitens (6.7.4.4, 6.7.4.5, 6.7.4.6 e
6.7.4.7), abaixo as evidências:

ENVIO DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE “PROPOSTAS” POR E-MAIL NO DIA 25/11/2021 AS
19:00HS DE SÃO PAULO E 18:00HS DE CUIABÁ, CONFORME ITEM 6.7.4 DO EDITAL:

ENVIO DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE “HABILITAÇÃO” POR E-MAIL NO DIA 25/11/2021 AS
12:04HS DE SÃO PAULO E 11:04HS DE CUIABÁ, CONFORME ITEM 6.7.4 DO EDITAL:

ENVIO DA 2ª PARTE DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE “HABILITAÇÃO” POR E-MAIL NO DIA
25/11/2021 AS 12:04HS DE SÃO PAULO E 11:04HS DE CUIABÁ, CONFORME ITEM 6.7.4 DO
EDITAL:

NOTIFICAÇÃO SOBRE O PROTOCOLO VIA CORREIOS DOS ENVELOPES ORIGINAIS CONFORME
ITEM 6.3.1, CONFORME PREVISÃO DO ITEM 6.7.4.4 DO EDITAL:

Por todas as provas acima anexadas NÃO há o que se falar em não atendimento ao
Instrumento Convocatório, uma vez que:
A) A proposta da Osas e os respectivos documentos de habilitação foram enviados por
e-mail dentro do prazo máximo estabelecido no edital!
B) Os envelopes com os documentos originais e/ou cópias autenticadas foram
protocolados via Correios dentro do prazo máximo estabelecido no edital!
C) A comprovação do envio dos documentos originais dentro do prazo previsto no
edital foi feito através do comprovante de postagem emitido pelos Correios!
D) O edital faz referência no item 3.5 ao DECRETO 10.024/19 (PREGÃO ELETRÔNICO) e
todos os atos previstos no edital são atos produzidos de forma eletrônica, portanto
é totalmente descabível misturar um único procedimento a um ato físico e
presencial e ainda utilizar esse suposto ato para desclassificar uma das empresas
participantes!!!

7- A proposta apresentada pela Osas se deu dentro da forma prevista no
Instrumento Convocatório (itens 6.3.1 e 6.7.4) tendo sido encaminhada de forma
eletrônica por e-mail conforme evidências acima apontadas.
8- A proposta e documentos de habilitação enviados por e-mail dentro do prazo
previsto no edital, foram DIGITALIZADOS e ASSINADOS DIGITALMENTE pelo
representante legal da Osas através de certificado ICP-Brasil, na forma da LEI,
possuindo, portanto, valor legal e probante conforme termos da legislação

vigente, devendo ser considerados como “originais” para todos os efeitos,
incluindo para os efeitos de julgamento da habilitação prevista no edital:


Art. 2º-A., § 2º, da LEI Nº 12.682, DE 9 DE JULHO DE 2012:

§ 2º O documento digital e a sua reprodução, em qualquer meio, realizada de acordo com o
disposto nesta Lei e na legislação específica, terão o mesmo valor probatório do documento
original, para todos os fins de direito, inclusive para atender ao poder fiscalizatório do Estado.



Art. 10º., § 1º, da MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE
2001:

§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a
utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se
verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro
de 1916 - Código Civil.

9- Outros ritos e prazos do edital também não vem sido cumpridos por esta
Administração. Importante destacar, ainda, que já estamos em MARÇO DE 2022,
portanto o MTI também não tem observado com RIGOR outros pontos do edital,
não é crível que se utilize dois pesos e duas medidas, ou seja, para desclassificar
a proposta da Osas utilizou-se de métrica baseada em FORMALISMO
EXTREMO e observância de ESTRITA “SUPOSTA” LEGALIDADE, métrica
essa que não foi utilizada, por exemplo, no cumprimento ao item 6.8, veja-se:
6.8. A Comissão Especial MTI nº 169/2021 fará a avaliação da documentação apresentada
em até 15 (quinze) dias úteis contados da data final prevista no preâmbulo deste edital.

B. DA NÃO SELEÇÃO DE POSSÍVEL PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E DOS PREJUIZOS
CAUSADOS A OSAS
Evidentemente que pela característica do MTI não é possível invocarmos o vasto
ordenamento jurídico que se aplica a lei de licitações 8.666/1993, já que esta empresa de
economia mista está vinculada a legislação específica, no entanto, por analogia, e considerando
que os princípios que regem a forma de contratação desta Empresa são basicamente os mesmos
princípios que regem as contratações por órgãos públicos, assim destacamos os trechos abaixo
da Instrução Normativa nº 001/2021/MTI, é possível aferir que a decisão que inabilitou a Osas
feriu tanto os preceitos legais que regem esse tipo de contratação/parceria, como é possível
identificar que por analogia, a decisão foi contra jurisprudência pacificada.

(...)
II - busca da maior vantagem competitiva para a MTI, considerando custos e benefícios,
diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à
manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros
fatores de igual relevância;
(...)
§ 1º O processo de parcerias estratégicas observará os princípios que regem a
administração pública, quais sejam, da legalidade, da isonomia, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência.

É imperioso destacar que o edital é um procedimento administrativo, composto de atos
ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração busca selecionar a
proposta mais vantajosa.

De acordo com o professor Gasparini Diógenes são duas finalidades na licitação:
Primeiro, visa selecionar a proposta mais vantajosa, que traga os maiores benefícios
financeiros ao órgão licitante. E em segundo lugar oferecer igual tratamento aos que desejam
participar do processo, conforme expresso no artigo 3º da Lei 8.666/93.

Conforme retratado nessa peça, o resultado da primeira etapa de qualificação e os
equívocos na decisão que não conheceu da proposta da Osas, se não reparados, não permitirão
que essa Administração, ao final do processo, atinja a finalidade precípua de qualquer
procedimento licitatório. Uma vez que a proposta mais vantajosa não foi selecionada, e um dos
licitantes, a empresa Osas, teve seus direitos negligenciados.

Por todo o exposto, conclui-se que a desclassificação da Osas ocorreu por extremo rigor e
excesso de formalismo, onde ao invocar o princípio da VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO, outros princípios foram violados, e a principal finalidade do procedimento
licitatório que é a busca da PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, também foi negligenciado.

No processo licitatório, os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
legalidade são invocados com frequência pelas comissões de licitação e licitantes. Além destes,
há ainda outro princípio que aufere reconhecimento, qual seja, o do formalismo moderado.

Esse último princípio permitirá que o processo de contratação seja realizado em respeito ao
edital de licitação, ao qual a Administração se encontra estritamente vinculada, e que não haja
afronta à seleção da proposta mais vantajosa, à isonomia, à legalidade, à impessoalidade, à
igualdade e ao julgamento objetivo.

Nesse sentido, o princípio permite que haja competividade no certame, já que licitantes não
podem ser excluídos do processo de contratação por conta de questões irrelevantes, como
omissões ou irregularidades formais. Por vezes, há um excesso de formalismo nas contratações,
e os licitantes se veem obrigados a acionar o Poder Judiciário para demonstrar a grave afronta
aos princípios da proposta mais vantajosa, competividade e isonomia no certame.

Já existe farta jurisprudência a respeito de questões envolvendo o excesso de formalismo e
outras relacionadas ao conflito de princípios, onde nesses casos, como o que ocorrera na
desclassificação da proposta da Osas, a Administração deveria primar, sempre, pelo formalismo
moderado e pela seleção da proposta mais vantajosa, desde que comprovadamente,
tecnicamente essa proposta também atenda aos anseios da administração, o que é notório na
proposta da Osas.

O Superior Tribunal de Justiça – STJ, por exemplo, já assegurou a licitante que não houvesse
o seu afastamento em razão de detalhes formais:

"ADMINISTRATIVO.
LICITAÇÃO.
HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA EXCESSIVA
1. É excessiva a exigência feita pela administração
pública de que, em procedimento licitatório, o
balanço da empresa seja assinado pelo sóciodirigente, quando a sua existência, validade e
eficácia não foram desconstituídas, haja vista
estar autenticado pelo contador e rubricado pelo
referido sócio.
2. Há violação ao princípio da estrita vinculação
ao Edital, quando a administração cria nova
exigência editalícia sem a observância do
prescrito no § 4º, art. 21, da Lei
nº 8.666/93.
3. O procedimento licitatório há de ser o mais
abrangente possível, a fim de possibilitar o
maior número possível de concorrentes,
tudo a possibilitar a escolha da proposta
mais vantajosa.

4. Não deve ser afastado candidato do
certame licitatório, por meros detalhes
formais.
No
particular,
o
ato
administrativo deve ser vinculado ao
princípio da razoabilidade, afastando-se de
produzir efeitos sem caráter substancial.
5. Segurança concedida” (MS n.º 5631/DF,
Relator: Ministro José Delgado, DJ de
17/08/1998)” (grifou-se)

Da mesma forma o frequente posicionamento do Tribunal de Contas da União, tem
prestigiado a adoção do princípio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de
falhas ao longo do procedimento licitatório.

" Falhas formais, sanáveis durante o processo
licitatório, não devem levar à desclassificação da
licitante. 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" (Acórdão
357/2015Plenário | Relator: BRUNO DANTAS)

Nota-se que sua utilização não significa desmerecimento ao princípio da vinculação ao
instrumento convocatório ou negativa de vigência do caput do art. 41 da lei 8.666/93 que dispõe
sobre a impossibilidade de a Administração descumprir as normas e condições do edital. Tratase de solução a ser tomada pelo intérprete a partir de um conflito de princípios. Assim já
posicionou-se o TCU:

"A observância das normas e das disposições do
edital, consoante o art. 41, caput, da Lei 8.666/93,
deve ser aplicada mediante a consideração dos
princípios basilares que norteiam o procedimento
licitatório, dentre eles os da eficiência e da seleção

da proposta mais vantajosa. 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
| Relator: VITAL DO RÊGO) (grifou-se).

Portanto tanto o posicionamento do TCU como do STJ são claros no sentido de que o
princípio da legalidade estrita, ou seja, o princípio da Vinculação ao Instrumento Concovatório,
não pode se sobrepor ao cerne de qualquer processo licitatório que é o de maneira EFICIENTE
selecionar a PROPOSTA MAIS VANTAJOSA para a Administração.

Ainda mais nesse caso em tela, que de fato não houve descumprimento ao
Instrumento Convocatório, tendo em vista que claramente no edital existe uma divergência
de texto sobre itens que tratam sobre a forma de apresentação das propostas, ficando claro
na interpretação do texto literal do edital que a proposta da Osas poderia, e não só poderia,
como de fato deveria ter sido enviada por e-mail e a Osas assim o fez.

Por todos os prismas, a proposta da Osas é a mais vantajosa e de forma alguma poderia
ter sido desclassificada por excesso de rigor como fora, por questão de legalidade estrita que
deixou de ser observada em outros momentos no mesmo procedimento, em detrimento do
interesse público!

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
em sua totalidade. Porém, o Interesse Público sempre deve ser priorizado e esse raciocínio
pode ser percebido nas seguintes decisões do Tribunal de Contas da União:

“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 | Revisor: WALTON
ALENCAR RODRIGUES) (grifou-se)

“O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993,
que proíbe a Administração de descumprir as
normas e o edital, deve ser aplicado mediante a
consideração dos princípios basilares que
norteiam o procedimento licitatório, dentre eles o
da
seleção
da
proposta
mais
vantajosa” (Acórdão 3381/2013-Plenário |
Relator: VALMIR CAMPELO) (grifou-se)

“É ilegal a exigência de autenticação de
documentos previamente à abertura dos
documentos de habilitação da licitante, em
dissonância
ao
disposto
no
art. 32 da
Lei 8.666/1993, que não estabelece nenhuma
restrição temporal. A comissão de licitação pode
realizar a autenticação dos documentos
apresentados por meio de cópia na própria sessão
de entrega e abertura das propostas, em
atenção aos princípios do formalismo
moderado e da seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração, e em
consonância com o art. 43, § 3º, da Lei
8.666/1993”. (Acórdão 2835/2016-Plenário |
Relator: BENJAMIN ZYMLER) (grifou-se)

“É irregular a inabilitação de licitante em razão
de ausência de informação exigida pelo edital,
quando a documentação entregue contiver de
maneira implícita o elemento supostamente
faltante e a Administração não realizar a
diligência prevista no art. 43, § 3º, da
Lei 8.666/1993, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do
certame”. (Acórdão 1795/2015-Plenário |
Relator:
JOSÉ
MÚCIO
MONTEIRO)
(grifou-se)

Enfim, o certame licitatório não representa um fim em si mesmo, mas um meio que
busca o atendimento das necessidades públicas. Nas palavras do professor Adilson Dallari: a
“licitação não é um concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor cumpridor de
edital”

III – CONCLUSÃO

A. DAS OCORRÊNCIAS ANTES DA DATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO
A proposta da Osas foi desclassificada erroneamente por suposto desatendimento ao
item 4.1 do edital, ocorre que esse item em todo o contexto da licitação é tratado como uma
exigência que demonstra o prazo para envio da proposta e não a forma de envio, pois a opção
de protocolar a proposta em meio físico (papel) está descrita no edital como uma hipótese, ao
usar o tempo verbal ‘PODERÁ’, enquanto a forma de apresentação da proposta e demais
documentos previstos para habilitação está descrito de forma objetiva no item 6.7.4 do edital e
respectivos subitens abaixo que são a ele vinculados, deixando claro que a forma de
apresentação da proposta ‘DEVERÁ’ se dar de forma eletrônica, por e-mail.

E nem poderia ser diferente pois todos os demais atos previstos no Edital em questão
estão previstos de se dar de forma eletrônica, tais como: esclarecimentos, impugnações,
recursos, contrarrazões, etc. Sendo que o edital traz consigo ainda a vinculação ao Decreto do
Pregão Eletrônico, decreto este que não é admitido esse rito de entrega de envelopes em papel,
pois é algo atrelado ao Pregão Presencial e não ao eletrônico ao qual o edital faz referência.

O envio dos documentos em papel em protocolo presencial afronta ainda o estado de
pandemia, não fazendo qualquer sentido uma empresa no nosso caso que tem sede em São
Paulo deslocar um colaborador para que entre em um avião levando documentos em papel para
serem protocolados no órgão, uma vez que o próprio edital fez previsão desse envio ser por
Correios, desde que, o protocolo nos Correios se dê dentro do prazo limite previsto no edital e
a Osas assim o fez.

Trechos da Lei Federal 12.682/2012, do Decreto Federal 10.278/2020, da Medida
Provisória 2200-2 e da Lei Federal 14.063/2020, foram ainda VIOLADOS quando o MTI deixou
de conhecer documentos que foram Digitalizados a partir dos seus originais e Assinados
Digitalmente por Certificado Digital ICP-Brasil.

Ademais, essa MTI está vinculada aos princípios dispostos no Regulamento de Licitação
e Contratos, sendo que os Artigos 2º e 3º são claros em informar que deve-se buscar a proposta
mais VANTAJOSA para esta Administração, sendo que os princípios da Eficiência,
Competitividade e Economicidade são princípios que se sobrepõem a qualquer condição
editalícia, pois estão intrínsecas ao procedimento de parceria, assim o formalismo exacerbado
adotado fere de morte ao menos esses três princípios citados.

Em casos análogos, a jurisprudência especialmente em cortes superiores como no STJ e
no Tribunal de Contas da União, são fartas no sentido que em havendo conflito de princípios, a
legalidade estrita não deve se sobrepor ao Interesse Direto da Administração que é contar com
a maior competitividade na busca da seleção da proposta mais vantajosa.

Por todos os prismas não é razoável que no presente procedimento onde apenas 3 (três)
empresas interessadas se habilitaram para participar, uma delas, e que possa inclusive ter a
proposta mais vantajosa para essa empresa seja desclassificada por EXCESSO DE FORMALISMO.
Certamente a desclassificação da Osas implica em praticamente eliminar a competitividade do
procedimento, afrontando diretamente preceito legal previsto no Regulamento.

Destaca-se o entendimento do TCU a respeito:
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)

O interesse particular dos licitantes não pode estar acima do interesse público e a busca
da proposta mais vantajosa deve prevalecer sobre a legalidade estrita conforme ampla
jurisprudência colacionada a esta peça.

IV - DO PEDIDO
Levando-se em consideração o acima dito, verifica-se que a inabilitação da Recorrente
pelo suposto descumprimento do item 4.1 do edital é infundada, por ao menos 9 (nove)
motivos apresentados na presente peça.

A manutenção da decisão que desclassificou a Osas implica na violação de diversos
preceitos legais e impedirá que a MTI atinja o objetivo da seleção.

Ante todo o exposto, vem a Recorrente à presença de Vossa Senhoria requerer sua
habilitação para o presente certame por ter apresentado proposta e documentos de habilitação
em estrita consonância com o dispositivo legal aplicável, prosseguindo-se o processo com a
RETIFICAÇÃO da RECOMENDAÇÃO TÉCNICA 0019/2022, uma vez que erroneamente esse
parecer deixou de atribuir a pontuação a proposta técnica e comercial da Osas que foi
apresentada de forma tempestiva e de modo adequado conforme disposto nos itens 6.3, 6.3.1,
6.7.2, 6.7.4, 6.7.4.4, 6.7.4.5 e 6.7.4.6 do Instrumento Convocatório.

Ademais caso não entenda dessa forma, que o edital possa ser ANULADO e ter as suas
fases retroagidas, uma vez que ATO DE ILEGALIDADE, que foi a CONTAGEM INADEQUADA do
prazo para apresentação das propostas conforme preceituado no art. 8º, inciso III, do
Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da
Informação, não pode ser convalidado por decisões posteriores, cabendo a devida retificação
por essa autoridade superior, sob pena de ser partícipe de ação que fere os princípios que
regem a atuação da Administração Pública.

Por fim imperioso destacar que ao deixar de CLASSIFICAR a proposta da Osas, o
resultado da classificação das propostas foi MACULADO, pois quando desconsiderou a proposta
da Osas consequentemente aplicou-se pontos e pesos diferentes aos cálculos previstos para a
classificação das outras propostas, afetando assim de forma direta o resultado, interferindo,
portanto, no resultado, o que levou a uma indireta violação ao resultado original.

Termos em que, pede deferimento.

Barueri, 03 de março de 2022.
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