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DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico n2  001/2021/CCL 
Processo Administrativo n2  0501300/2021 

RECORRENTE: FRANCISCO L SILVA DE ARAÚJO 

RECORRIDO: Pregoeiro e Comissão Permanente de Licitação do 
Município de Vitória do Mearim - Ma 

Vistos e etc. 

1 - Das Preliminares 

Recurso Administrativo Interposto, Tempestivo, 
pela Recorrente acima citada, devidamente qualificada, através de seu 
representante legal, CONTRA decisão proferida pelo Pregoeiro e pela 
Comissão Permanente de Licitação do Município, em Inabilitá-la por não 
cumprir com exigências legais, rogando por sua imediata e consequente 
habilitação. 

II - Das Formalidades Legais 

Que, cumpridas as formalidades legais, registra-se 
que cientificados foram, todos os demais licitantes, acerca da decisão do 
presente Recurso Administrativo interposto. 
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III - Da Alegação da Recorrente 

A Empresa Recorrente menciona que participou do 
processo licitatório acima mencionado, ocasião em que teria deixado de 
cumprir com certas exigências contidas no Edital, alegando excesso de 
formalismo, sendo assim inabilitada por tais motivos. 

Pedido por fim, a reforma da decisão que a inabilitou, 
sendo a mesma declarada habilitada para o referido certame licitatório. 

Este é o relatório. 

IV - Do Mérito 

Inicialmente, cumpre mencionar que a Recorrente 
deixou de apresentar o Cadastro Municipal de Contribuinte, não 
respeitando o Item 39.5. do Edital e também não apresentou 
documentação complementar quanto a composição de custo da 
proposta apresentada, descumprindo exigência expressamente 
prevista. 

Dessa forma, vale mencionar o caput do artigo 31 da 
Lei n2 8.666/93, que diz 

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

Ou seja, em razão do princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório, o Pregoeiro deve dar cumprimento ao Edital. 
Portanto, se o Edital exige certas formalidades legais e o licitante não as 
apresenta, em princípio, ele deve ser inabilitado. 

Destarte, diante do exposto acima, concluímos que 
não há dispositivo legal que dispense as empresas de cumprirem as 
exigências editalícias. 
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Assim, a Empresa Recorrente, deixou de cumprir 
termos editalícios e da lei vigente. Consequentemente, foi devidamente 
inabilitada no certame licitatório em análise, diante dos motivos 
anteriormente já mencionados. 

Importante relatar que a Recorrente menciona que 
anexou em sua documentação Ficha Cadastral do ESTADO e Sintegra, 
além de ter anexado na Documentação Complementar, o Alvará de 
Localização e Funcionamento. Ora, para o objeto licitado no presente, o 
Cadastro necessário seria o Cadastro de Contribuinte Municipal e não o 
Estadual, uma vez que, trata-se de prestação de serviço, tendo o 
Cadastro Municipal de Contribuinte fundamentação legal para sua 
exigência, inferindo na questão de impostos legais e tributos, onde dessa 
forma, nem o Cadastro Estadual e nem o Alvará suprem a necessidade 
de exigência e apresentação do mesmo, sendo tais critérios e regras a 
serem seguidos para um melhor resguardo da administração pública. 

Não se pode deixar de mencionar também, é que 
apesar de se tratar de EPP,a Recorrente não faz jus ao benefício legal de 
apresentação dos documentos posteriormente, haja vista, não se tratar 
tais pendencias de documentos de regularidade fiscal. E mesmo que 
fossem de regularidade fiscal, deveriam ser apresentados mesmo que 
vencidos (como exige a lei), o que não ocorrera com o Cadastro de 
Contribuinte Municipal. 

Além disso, após analise da proposta da Recorrente, 
foi exigido apresentação de composição de custo, haja vista, a proposta 
está 25% (vinte e cinco por cento) abaixo do valor inicial (conforme 
exige o Edital), e a mesma não a apresentou, sendo mais um motivo para 
a sua justa desclassificação/inabilitação. 

Mediante todas as fiscalizações, regras e critérios 
atuais ante às licitações e contratações públicas, nada mas justo que o 
ente público procure se resguardar e precaver ao máximo de futuro 
problemas. 

Dessa forma, já está pacificado pelos órgãos de 
controle e fiscalização que o ente público pode e DEVE se precaver e 
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resguardar ao máximo ante as empresas licitantes que por vezes agem 
de má fé. Pois não sendo assim, todos (prefeito, comissão, assessoria, 
controle interno etc) respondem legalmente por tais negligências. 

Outro imputante ponto a ser relatado é que o 
Licitante, em caso se achando prejudicado e/ou discordasse dos termos 
do Edital, poderia ter se utilizado dos diretos que o Art. 24, do Decreto 
n0  10.024/2019 (Pregão Eletrônico) o garante, senão vejamos: 

"Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os 
termos do edital do pregão, por meio eletrônico, 
na forma prevista no edital, até três dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública." 

Assim, vê-se, que se a Recorrente estivesse em 
desacordo com os termos do Edital, poderia tê-lo impugnado no prazo e 
na forma da Lei, ou seja, até 03 (três) dias úteis antes do certame, fato 
que não ocorrera, decaindo dessa forma no seu direito de impugnar. 
Além do mais, a própria Recorrente apresentou no seu Credenciamento 
Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do Edital, 
ou seja, concordando numtodo com o conteúdo editalício. 

Indispensável também mencionar, que esse 
Pregoeiro e essa Comissão, cumprem e respeitam todos os princípios, 
critérios e regras contidos na legislação vigente, onde, jamais 
habilitariam uma licitante de forma inadequada e/ou em desacordo com 
as exigências contidas no Edital, sendo descabida tal alegação da 
Recorrente. No intuito maior de sempre resguardar a administração 
pública e os membros que dela fazem parte. 

Contudo, não Inabilitar a empresa Recorrente é ferir 
os princípios legais que norteiam os procedimentos licitatórios, 
prejudicando assim, as demais participantes do certame. 

Por tudo que já foi relatado, as alegações da Empresa 
Recorrente não merecem prosperar. 
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V - Da Decisão 

Isto Posto, sem nada mais a relatar, conheço do 
Recurso interposto, para NÃO DAR-LHE PROVIMENTO, mantendo assim 
a decisão da Comissão Permanente de Licitação em 
INABILITAR/DESCLASSIFICAR a Empresa FRANCISCO L SILVA DE 
ARAÚJO, pelos fundamentos acima expostos. 

Assim, a Comissão decide pelo encaminhamento do 
presente processo à autoridade superior competente (Secretário 
Municipal), para sua análise, consideração e julgamento final do Recurso 
Administrativo em pauta, para posterior comunicado do resultado às 
respectivas empresas licitantes interessadas, na forma e prazo 
previstos. 

Vitória do Mearim/MA, 24 de março de 2021. 

Higgo lleonardo Estrela F. Sousa 
Pregoeiro Municipal de Vitória do Mearim 
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Pregoeiro e Comissão Permanente de Licitação 

Ratifico a decisão proferida pelo Pregoeiro e pela Comissão Central de 
Licitação, 	NÃO 	DANDO-LHE 	PROVIMENTO, 
Inabilitando/Desclassificando a Empresa Francisco L Silva de Araújo. 

Intime-se enviando cópia na íntegra, da Decisão a todos os participantes 
do certame licitatório. 

Vitória do Mearim(Ma), 25 de março de 2021. 

JUSCELINO LEITE DE BRITO NIOR 
SecretárÈMunicipa1 de Administração e Planejamento 
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