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PARECER SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

Floresta do Araguaia – PA, 18 de janeiro de 2.023. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022/SRP 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE FLORESTA DO ARAGUAIA-PA. 

 

RECORRENTE: ALEXON DE J F MAGALHÃES. 

 

I – PRELIMINARES  

A licitante ALEXON DE J F MAGALHÃES, inscrita sob o CNPJ: 14.847.216/0001-00, com sede na 
Rua dos Caripunas n.º 880, Casa n.º 05, Jurunas, Belém-PA, CEP: 66.030-680, impetrou recurso 
administrativo contra a sua inabilitação. A empresa D C S LEAL LTDA, inscrita no CNPJ n° 
14.308.570/0001-58, sediada na Av. Sete de Setembro, s/nº, Centro, Floresta do Araguaia-PA, CEP: 
68.543-000, manifestou-se em sede de contrarrazões. 

Pugna a recorrente pelo conhecimento do recurso a fim de que a decisão de sua inabilitação seja 
reformada, alegando, em síntese, que o Pregoeiro incorreu em prática ilegal ao inabilitá-la por não 
apresentar documentos exigidos no ato convocatório. 

II - DA TEMPESTIVIDADE E 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, conforme dispõe o art. 44 do Decreto 10.024 de 
20 de setembro de 2019:  

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo 
concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recorrer. 

§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no 
prazo de três dias. 

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas 
contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do 
recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
dos seus interesses. 
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§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à 
intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência 
desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante 
declarado vencedor. 

§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que 
não podem ser aproveitados. 

Assim, a peça recursal apresentada pela empresa ALEXON DE J F MAGALHÃES (Recorrente), e 
as contrarrazões apresentadas pela empresa D C S LEAL LTDA cumprem os requisitos de admissibilidade 
previstos na legislação, pelo que se passa à análise de suas alegações.  

III - DO RECURSO  

As razões apresentadas pela licitante RECORRENTE podem ser visualizadas no Portal de 
Compras Públicas (http://www.portaldecompraspublicas.com.br), as quais seguem abaixo reproduzidas na 
íntegra:  

AO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA-PA 

 

PREGÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022/SRP 

 

A empresa ALEXON DE J F MAGALHÃES - (MULTNORTE), pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF n.º 14.847.216/0001-00, já qualificada nos autos do processo 
administrativo em epígrafe, por meio de seu titular e representante legal Sr. ALEXON DE JESUS 
F MAGALHÃES, brasileiro, portadora do RG nº 012160 CRC-PA e inscrito no CPF/MF nº 
483.305.822-72, na forma prevista no item 16.1 do Edital e do artigo 4° inciso XVIII da Lei 
Federal 

n.º 10.520/2002, vem INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão que 
inabilitou a licitante Recorrente, pelas razões de fato e de direito a seguir demonstrados: 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

O Recurso Administrativo é previsto no artigo 4° inciso XVIII da Lei Federal n.º 
10.520/2002 (Lei do Pregão), que assim determina: 

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 

(...) 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata 
e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 
de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número 
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos; (grifo nosso) 

Dessa forma, o dies a quo inicia com a publicação do vencedor no sistema, declarado no 
chat da Ata de Sessão Pública, datada do dia 10.01.2023, as 15:42:03 horas. Portanto, o prazo 
final determinado pela legislação afeta se esgota em 13.01.2023, o que torna o presente recurso 
dentro do prazo legal, para recebimento ante sua admissibilidade. 

 

2. DO RESUMO DOS FATOS DO RECURSO: 
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Trata-se de processo administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
Sistema de Registro de Preços, cujo objeto é a contratação de empresa fornecedora, para 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA 
E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS 
SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE FLORESTA DO ARAGUAIA-PA. 

A Recorrente apresentou sua proposta de preços e documentos habilitatório em 
conformidade com os previstos na legislação vigente. Após a fase de lances, a Recorrente, uma 
vez que detinha os preços mais vantajosos, arrematou os seguintes itens: 41 e 82 com valores 
unitários de R$ 4,48 e R$ 3,19 respectivamente. 

Todavia, às 12:38:58 horas do dia 10/01/2023, o Pregoeiro inabilitou a Recorrente do 
processo sob a seguinte alegação: 

 

“Deixou de apresentar a Certidão Específica Digital exigida no item 

13.1.7 do edital; • Não apresentou o Alvará Sanitário referente ao 

exercício de 2023 ou sua dispensa”. 

 

Senhor Pregoeiro, os argumentos trazidos para a inabilitação da Recorrente não 
merecem prosperar, em virtude da análise, afastar-se do que a legislação pátria e decisões dos 
órgãos de controle externo vêm admitindo como elemento capaz de inabilitar um participante de 
um processo licitatório, questões estas, que passamos a tratar a seguir. 

 

3. DAS RAZÕES RECURSAIS ACERCA DA DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA 
LICITANTE E. MARTINS PAES 

3.1 Da alegação quanto a não apresentação da Certidão Específica Digital expedida pela 
Junta Comercial. 

Esta exigência se configura em um formalismo completamente exagerado, exigência é 
absurda, não faz parte do rol de documentos exigido no Art. 28 da lei 8666/93. 

Art. 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

I – cédula de identidade; 

II – registro comercial, no caso de empresa individual; 

III – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

IV – inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

V – decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

Como podemos notar o Art. 28 da lei 8666/93 não menciona a “Certidão Específica”, portanto 
sua exigência é ilegal! 

 

É dever mencionar que as exigências habilitatórias devem ser tão somente as suficientes 
para demonstrar que a licitante tem capacidade de cumprir os termos contratuais, evitando assim 
excessos formais, como já entendido pelo Tribunal de Contas da União. 

 

As exigências para habilitação devem ser compatíveis com o objeto 
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da licitação, evitando-se o formalismo desnecessário.  

Acórdão 2003/2011-Plenário | Relator: AUGUSTO NARDES 

 

A Lei 8.666/93, nos seus arts. 27 à 31, não faz menção, em nenhum momento, à 
Certidão Específica da JUCEPA. Sendo assim, a exigência de tal documentação não guarda 
validade à condição de habilitação da Recorrente, devendo ser desconsidarada da análise 
meritória da fase de habilitação do certame. 

Não obstante a isso, a exigência de documentos não previstos em lei é ato administrativo 
nulo em sua própria origem, em virtude de estar eivado de vicio de ilegalidade, com efeito ex 
tunc, retroagindo seus efeitos ao momento da prática do referido ato, ou seja, da publicação do 
edital. Por isso, com base no princípio da autotutela, a administração pública deve rever seus 
atos praticados e desconsiderar a existência da exigência ilegal identificada no edital aqui 
discutido.  

Ja se antevendo a possível defesa no sentido que a Recorrente, no momento oportuno, 
não impugnou o edital alegando os referidos argumentos, a Recorrente alerta que o dito instituto 
é uma faculdade da licitante e a falta deste não transforma um ato ilegal praticado pela 
Administração em ato legal. 

Alertando ainda quanto a gravidade do teor discutido, que a referida exigência ilegal 
pode ser configurada como ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, 
conforme art. 10, inc. VIII da Lei n° 8.429/96, pois além de ilegal, faz com que a administração 
pública perca o menor preço ofertado na fase lances, além de cercear da concorrência. Tal 
medida pode, sem prejuizo a ações na esfera civel e penal, levar a resposponsabilização do 
agente, podendo apenar ao ressarcimento integral do dano patrimonial. 

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, 
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 
bens ou haveres das entidades 

referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: 

(...) 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para 
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los 
indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva; 

(grifo nosso) 

Afinal, no que se baseou as referidas exigências? Qual o instrumento normativo que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia a exigir o documento Certidão 
Específica da Junta Comercial num processo licitatório? Qual a finalidade da exigência destes 
documento? Cabe ressaltar ainda que para a emissão da Certidão Específica a JUCEPA o 
Órgão cobra uma taxa específica, e sobre isso é importante saber ainda que: 

“Súmula nº 272/2012 TCU: No edital de licitação, é vedada a 

inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para 
cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam 
necessários anteriormente à celebração do contrato”. (grifo nosso) 

 

É imperioso observar que como a Certidão Específica gera custo desnecessário a 
licitante, uma vez que para sua emissão exige-se dispêndios financeiros. Sendo assim, a 
exigência da Certidão Específica, além de ilegal, é um excesso de formalismo que já está 
completamente obsoleto. 
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Recentemente, o Tribunal de Contas da União vem decidindo no sentido de que mesmo 
que a Recorrente não houvesse apresentado os documentos exigidos, seria dever do Órgão 
promover a diligência, uma vez que a empresa já teria plena condição de cumprimento do 
contrato antes mesmo da licitação ser publicada e que somente a não apresentação de um 
documento não seria suficiente para descaracterizar esta conjuntura. Além disso, este Acórdão 
traz um novo entendimento quanto ao artigo 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e o artigo 64 da nova Lei 
de Licitação, conforme redação: 

 

A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 
8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), não alcança 
documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando 
apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de 
habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e 
avaliado pelo pregoeiro. 

Acórdão 1211/2021 Plenário | Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES 

 

Desta forma, mesmo que a exigência do documento fosse legal e que a licitante não 
houvesse apresentado, seria dever do agente público diligenciar para que os devidos 
documentos fossem apresentados, o que não nos foi oportunizado. 

3.2 Da alegação quanto a não apresentação de Alavrá Sanitário 

Trata-se de mais um equivo cometido pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.  
Com a entrada em vigor da Lei nº 13.874, em setembro de 2019 (Lei de Liberdade 
Econômica) as empresas com atividades econômicas consideradas de baixo risco passaram a 
ser isentas de “ALVARÁ SANITÁRIO”, cabe ressaltar que TODAS as nossas ativeidades são 
consideradas de baixo risco, conforme classificação estabelecida pela referida Lei e que toma 
como base o CNAE Fiscal. Além disso a Recorrente também é beneficiada pela Legislação do 
Municipio de Belém através do Decreto nº 90-720-PMB de 16 de fevereiro de 2018 que 
dispões sobre as atividades sujeitas a Licenciamento pelo departamento de Vigilancia Sanitária 
de Belém. Cabe ressaltar que o Órgão também não emite certificado de isento, conforme 
informativo em anexo enviado pela PMB. 

Destarte, toda a interpretação da lei, da doutrina e da jurisprudência foi aplicada de 
forma totalmente equivocada pelo Pregoeiro, sendo necessário que o mesmo reveja esses atos 
e volte a fase classificatória e assim possa tornar a Recorrente Classificada e Habilitada, 
sanando todos os atos ilegais praticados no decorrer do processo. 

Por fim, a não correção do ato administrativo que tornou a Recorrente inabilitada e 
desclassificada ensejará em medidas administrativas e judiciais cabíveis, uma vez que a 
Recorrente detém direito líquido e certo. 

 

4. DO PEDIDO 

Diante do exposto, é imperioso que este Pregoeiro acolha o presente recurso para: 

a) REFORMAR a decisão que INABILITOU a empresa ALEXON DE J F MAGALHÃES e, 
por consequência HABILITE-A no Pregão Eletrônico Nº 027/2022/SRP, para todos os 
itens que a mesma foi merecidamente vencedora, para, em seguida, promover os demais 
trâmites para continuidade do certame; 

b) Em caso de não acolhimento do presente Recurso, que o mesmo seja remetido para 
autoridade superior, em caráter suspensivo, nos moldes do §4º do artigo 109 da Lei nº 
8.666/1993. 

 

Nestes termos, aguarda deferimento. 
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. 

Belém (PA), 11 de janeiro de 2023 

 
_____________________________________ 

ALÉXON DE JESUS F. MAGALHÃES 
Rep. Legal 

RG. 012160 CRC-PA 
CPF: 483.305.822-72 

IV – DAS CONTRARRAZÔES: 

A licitante D C S LEAL LTDA apresentou contrarrazões, que podem ser visualizadas no Portal de 
Compras Públicas (http://www.portaldecompraspublicas.com.br), as quais seguem abaixo reproduzidas na 
íntegra: 

AO ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO 
ARAGUAIA - PA 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022/SRP 

A empresa D C S LEAL LTDA, inscrita no CNPJ n° 14.308.570/0001-58, sediada na Avenida 
Sete de Setembro, s/nº, Bairro Centro, Cep: 68.543-000 na cidade de Floresta do Araguaia, 
estado do Pará, TEL: (94) 98187-7363, por intermédio pela sua sócia administradora a Sra. Dara 
Camargo Silva Leal, portadora do RG n° n° 7334792 PC/PA e C.P.F. nº 018.673.632-08, vem, 
respeitosamente, na qualidade de licitante, apresentar CONTRARRAZÕES EM RECURSO 
ADMINISTRATIVO apresentado pela empresa ALEXON DE J F MAGALHÃES - 
(MULTNORTE), CNPJ n° 14.847.216/0001-00. 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

As presentes contrarrazões encontram-se tempestivas, uma vez apresentadas de acordo com o 
prazo legal estipulado na sessão. 

II – DOS FATOS 

Trata-se de certame licitatório, que após a análise assertiva de nossa documentação pelo Sr. 
Pregoeiro, o qual nos declarou inabilitada a empresa ALEXON DE J F MAGALHÃES - 
(MULTNORTE), sobreveio a manifestação de recurso da empresa ora mencionada, em suma, 
em suas prolixas razões, alegando a seguir exposto: 

 

 

 

 

Caro recorrente, todos tiveram acesso ao edital e TODOS poderiam fazer a impugnação, uma 
vez que não foi feito é o mesmo que concordar com todas as regras e cláusulas contidas 
em seu conteúdo. 

A Certidão Específica Digital exigida no item 13.1.7 do edital tem objetivo de averiguar se o 
contrato social apresentado é o documento que está em vigência na data da presente licitação. 

Edital: 

13.1.7 Os documentos listados acima deverão estar acompanhados de todas as 
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alterações ou da sua respectiva consolidação e da certidão específica digital 
que comprove que o documento apresentado foi o último ato registrado na 
junta comercial. 

Em relação ao não cumprimento do item 13.4.3 Alvará Sanitário emitido pela vigilância 
sanitária, ou sua dispensa, no ramo pertinente ao objeto da licitação. Poderia ter 
apresentado a dispensa ou o decreto mencionado na peça recursal para o devido cumprimento 
da exigência habilitatória. 

É de clareza solar que reverter a inabilitação da RECORRENTE, fere de morte o Princípio da 
Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório possui extrema relevância, na medida 
em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele 
estipuladas. 

Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver 
vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, verbis: 

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. 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada. 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

[...] 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e 
à proposta do licitante vencedor; [grifos acrescidos] 

Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros 
descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros 
princípios atinentes ao certame, tais como o do julgamento objetivo, da transparência, da 
igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do 
julgamento objetivo. 

Nesse sentido, vale citar a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella Di. Direito Administrativo. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 299.: 

“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de 
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a 
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das 
propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital. O princípio 
dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, pois 
estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório (edital ou carta-
convite); se deixarem de apresentar a documentação exigida, serão considerados inabitados e 
receberão de volta, fechado, o envelope-proposta (art. 43, inciso II); se deixarem de atender as 
exigências concernentes a proposta, serão desclassificados (artigo 48, inciso I). 

Quando a Administração estabelece, no edital ou na carta-convite, as condições para participar 
da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados apresentarão suas 
propostas com base nesses elementos; ora, se for aceita proposta ou celebrado contrato com 
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desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados estarão os princípios da licitação, 
em especial o da igualdade entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos do edital 
poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por outro licitante que os 
desrespeitou. 

Também estariam descumpridos os princípios da publicidade, da livre competição e do 
julgamento objetivo com base em critérios fixados no edital. 

No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho, in CARVALHO FILHO, 
José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 236.: 

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. 
Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. 
Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na 
via administrativa ou judicial. 

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de 
julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, 
finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à 
impessoalidade e à probidade administrativa. 

Se o instrumento de convocação, normalmente o edital tiver falha, pode ser corrigido, desde que 
oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se 
amoldarem a ela. 

Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, 
deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a 
fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se a 
desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do Estatuto.” 

Como bem destaca Fernanda Marinela, in MARINELA DE SOUSA SANTOS, Fernanda. 
Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 2006, p. 264, o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório leva à assertiva de que o edital é a lei interna da licitação: 

“Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. O 
instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que é importante para o certame, não 
podendo o Administrador exigir nem mais nem menos do que está previsto nele. Por essa razão, 
é que a doutrina diz que o edital é lei interna da licitação, ficando a ele estritamente vinculada, 
conforme previsto no art. 41 da lei.” 

Certo é que, à Administração Pública, também é vedada a oferta de vantagens, devendo 
se ater estritamente às regras de seleção aos critérios fixados no Edital do certame. 

Logo, se a RECORRENTE não atendeu ao edital, não há falar em reversão da sob 
pena de se estar desferindo tratamento desigual, visto que descumpriu o item 13.1.7 e 
13.4.3 

Vejamos o que diz no edital quanto à ausência de documentos; 

“13.6 A não apresentação da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação 
exigidos por parte da empresa classificada em 1º lugar, dentro do prazo estabelecido 
ocasionará a desclassificação do licitante, sendo convocados, por ordem de classificação, os 
demais participantes do processo licitatório.” 

“15.2 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender 
as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procederá à sua habilitação, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.” 
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Portanto concluímos que foi assertiva a decisão do Pregoeiro em inabilita-la, a reversão do 
resultado fere de morte o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

III – DA SOLICITAÇÃO: 

Face ao exposto, vem respeitosamente perante V.S. ª, para melhor atender ao interesse 
público, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, 
isonomia e impessoalidade, bem como a todo bojo normativo que rege os procedimentos 
licitatório solicitar que: 

a) A empresa ALEXON DE J F MAGALHÃES - (MULTNORTE) que claramente não cumpriu em 
todos os aspectos as exigências estabelecidas pelo edital supracitado seja mantida inabilitada, 
como já havia decidido este Ilustre Pregoeiro e digníssima Comissão. 

b) Julga como improcedente o recurso apresentado pela RECORRENTE 

c) Pela CONVOCAÇÃO das licitantes remanescentes, por ordem de classificação, para que, 
atendidas as exigências do Instrumento Convocatório, sagrem-se habilitadas e vencedoras dos 
respectivos itens; 

Nestes Termos, Pedimos Deferimento. 

Floresta do Araguaia – PA, 16 de janeiro de 2023. 
 

________________________________________________ 
D C S LEAL LTDA 

CNPJ: 14.308.570/0001-58 
ADM: DARA CAMARGO SILVA LEAL 

CPF nº 018.673.632-08 

 

V - DA ANÁLISE  

Inicialmente, cumpre informar que o certame foi conduzido de maneira imparcial e isonômica pelo 
Pregoeiro. Este tem o dever de agir, visando o interesse público e a proposta mais vantajosa, além de 
obedecer rigorosamente a todos os princípios que regem o universo licitatório, dentre eles o da 
vinculação do instrumento convocatório. Nesse prumo, mediante algumas afirmações feitas pela 
recorrente, os pontos merecem ser analisados. 

Em análise ao primeiro ponto apontado pela recorrente, quanto ao que se refere à inabilitação da 
empresa, a mesma se deu, pois a mesma deixou de apresentar alguns documentos referentes à 
habilitação, da mesma forma que outras licitantes que estavam na disputa também deixaram de 
apresentar alguma das documentações exigidas no capítulo XIII do edital e foram igualmente inabilitadas. 

Vale ressaltar que a inabilitação da empresa se deu face o descumprimento de cláusula editalícia, 
requisito de cumprimento obrigatório imposto a todos os interessados. Como bem frisou a contrarrazoante, 
é sabido que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório sujeita não só a Administração, bem 
como os administrados a seguirem as regras nele estipuladas, é o que estabelece o artigo 41 da Lei 
8.666/93, o qual diz: 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, 
ao qual se acha estritamente vinculada.” (Grifo Nosso) 
 

Sobre tal princípio, vejamos o que diz Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 
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“Trata-se de principio essencial cuja inobservância enseja nulidade do 
procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu 
sentido explicitado, segundo o qual “a Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. E o 
artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas 
se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital. O principio 
dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos 
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento 
convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem de apresentar a 
documentação exigida, serão considerados inabitados e receberão de volta, 
fechado, o envelope-proposta (art. 43, inciso II); se deixarem de atender as 
exigências concernentes a proposta, serão desclassificados (artigo 48, inciso I). 
Quando a Administração estabelece, no edital ou na carta-convite, as condições 
para participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os 
interessados apresentarão suas propostas com base nesses elementos; ora, se 
for aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito às condições 
previamente estabelecidas, burlados estarão os princípios da licitação, em 
especial o da igualdade entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos 
termos do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por 
outro licitante que os desrespeitou. 
Também estariam descumpridos os princípios da publicidade, da livre 
competição e do julgamento objetivo com base em critérios fixados no edital. 
(PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 
2001.) (Grifo Nosso) 

No mesmo sentido, segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas da União, o instrumento convocatório: 

“é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública 
quanto dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de 
Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que “a 
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 
acha estritamente vinculada”. (Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416)”. 

O mesmo autor prossegue no exame da questão, e reforça sua argumentação a respeito da 
vinculação do edital com o art. 41, §2º, da Lei 8.666:  

“Ali, fixa-se prazo para que o licitante possa impugnar os termos do edital. 
Expirado esse prazo, decairá o participante da licitação do direito de impugná-lo. 
Isto significa dizer que quem participa da licitação não pode esperar pela sua 
inabilitação ou desclassificação para, somente então, impugnar a regra contida 
no edital que levaria à sua exclusão do processo” (Curso de Direito 
Administrativo, 2007, p.417). 

  O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por exemplo: RESP 595079, ROMS 
17658). No RESP 1178657, o tribunal decidiu: 
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ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO 
CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O 
Tribunal de origem entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento 
do requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo 
princípio da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 
8.666/93. Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas 
contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no 
acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial 
da União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o 
documento apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à 
qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra 
documentação - protocolo de pedido de renovação de registro - que não a 
requerida, não supre a exigência do edital. Aceitar documentação para suprir 
determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em 
detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes. 

  O TRF1 também já decidiu que a Administração deve ser fiel ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório (AC 199934000002288):  

“Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ´a Administração não 
pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada´ (Lei nº 8.666/93, art. 3º, 41 e 43, I). O edital é a lei da licitação. A 
despeito do procedimento ter suas regras traçadas pela própria Administração, 
não pode esta se furtar ao seu cumprimento, estando legalmente vinculada à 
plena observância do regramento”. 

 Por fim, para além dos tribunais judiciários, é mister trazer à baila a posição do TCU sobre a 
matéria aqui discutida. Há centenas de acórdãos do TCU que tratam da vinculação ao edital, com 
orientação alinhada àquela apresentada neste parecer e que podem ser sintetizadas na recomendação 
apresentada pelo tribunal no Acórdão 483/2005:  

“Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a realização dos 
procedimentos licitatórios, especialmente o da vinculação ao instrumento 
convocatório e o do julgamento objetivo, previstos nos artigos 3º, 41, 44 e 45 da 
Lei nº 8.666/1993”. 

 Decisões reforçam essa posição do TCU, como se constata no sumário dos acórdãos a seguir 
transcritos: 

Acórdão 4091/2012 - Segunda Câmara 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO. 
EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA EM PERCENTUAL 
MÍNIMO DE 50% PARA TODOS OS ITENS LICITADOS. ILEGALIDADE. 
ACEITAÇÃO DE ATESTADOS DOS VENCEDORES EM DESACORDO COM O 
PRÓPRIO EDITAL. MALFERIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
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APLICAÇÃO DE MULTA AOS RESPONSÁVEIS. DETERMINAÇÕES. PEDIDO 
DE REEXAME. CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO 

Acórdão 966/2011 - Primeira Câmara 

REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM 
PREGÃO ELETRÔNICO. CONSTATAÇÃO DE ALGUMAS FALHAS 
RELACIONADAS À INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
DETERMINAÇÃO. 

  Conclui-se, portanto, que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se 
afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir 
segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se 
assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições 
constantes do edital. 

  Vale ressaltar que a recorrente, caso não concordasse com as regras do edital, deveria ter 
impugnado o edital no momento oportuno para tal, conforme previsto no capítulo XXVIII do mesmo ato 

convocatório, ou seja, no prazo de até três dias úteis anteriores a realização da sessão do pregão. Não 
cabendo nesse momento se insurgir contra o instrumento convocatório (edital). 

  Portanto, não há que se falar em ilegalidade, restrição de competitividade, ofensa à razoabilidade 
ou em excesso de formalismo, uma vez que todas as licitantes foram igualmente tratadas, e outras 
também foram inabilitadas face à ausência de algum dos documentos que deviam ser apresentados em 
sessão, tendo o Pregoeiro agido em estrita obediência aos princípios legais, em especial à vinculação ao 
instrumento convocatório. 

  O que ocorreu no caso em discussão foi uma isonomia quando da decisão por inabilitação do 
licitante, uma vez que todos os licitantes que incorreram em erros foram inabilitados, como já dito acima. 

  Vejamos o que diz Humberto Ávila acerca do princípio da isonomia: 

“A igualdade pode funcionar como regra, prevendo a proibição de tratamento 
discriminatório; como princípio, instituindo um estado igualitário como o fim a ser 
promovido; e como postulado, estruturando a aplicação do Direito em função de 
elementos (critério de diferenciação e finalidade da distinção) e da relação entre 
eles (congruência do critério em razão do fim).” (ÀVILA, H. Teoria dos princípios: 
da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 6 . ed. São Paulo: Malheiros, 
2006.) 

Por fim, cumpre ressaltar-se que o presente parecer é meramente opinativo, com o fito de orientar 

a autoridade competente na resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação 

apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo 

acolhimento das presentes razões ou não. 

VI - CONCLUSÃO  



 
ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

Avenida Juscelino Kubitschek, Nº 1962, Centro, Floresta do Araguaia - PA, CEP: 68.543-000,  
 e-mail: pmfacpl@gmail.com 

 

P
ág

. 1
3 

d
e 

13
 

Diante dos fatos contidos na análise e em atendimento aos princípios norteadores da 
Administração Pública, sobretudo aos de vinculação do edital, este pregoeiro opina por conhecer do 
Recurso Administrativo interposto pela empresa ALEXON DE J F MAGALHÃES, e também das 
contrarrazões apresentadas pela empresa D C S LEAL LTDA, e pelo NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, 
mantendo-se o julgamento inicial de inabilitação da recorrente.   

Em obediência ao art. 17, VII, Decreto 10.024/19, encaminha-se os autos à autoridade superior 
para sua análise, consideração e decisão do Recurso Administrativo em pauta. 

 

 

  
DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA 

PREGOEIRO 
DECRETO Nº 189/2021 
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