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Â Gòmissão Perman«e;nte' de Licitação

Prefeitura Muniçipafde Sào ,Joao do:s .Patôs'-- MA
I

limo. Pregoeíro' ,,

Assunto: Recurso;aq Pregão. (Eletr.ônicoj 05/2021

Objeto: Pregão pará futura e eventual Gontratação de empresa espeeializada ííQ
serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e

equipamentos dej bombas e motores de poços para atender as' necessidades da
Administração Municipal, conforme condições, e especificações estabelecidas dó

Edital e seus anexos.

F A?LIÍVIA FERRO AGUÃLIMPA EÍRELÈ. p3ssGa jurídica de, direífp

privado, inscrita sob o CNPJ 35.843.Õ32/0001-33, coid -se;de à Avenida doaO
I I ]jj I I''XXirr, ÍBá^rro Jóquei, Tere|ina-PIy vem_, mui respéitqsãmentey per^^

Vossa Senhoria, 'apresentar o presente RECURSO SE DEbiSÃO iDA PRÉGÒÊÍRA
I i! , ^ "ji I ^ ^ ^

referente a INABILITACAO no PREGÃO ELETRÔNICO 02/2021. pelo que
; I

expõe pará ao final' requerer o seguinte:

I-DA TEMPESTIVibADE E DO EFEITO SUSPENSIVÒ DÒ'RECURSO

De acordo com o Edital do Pregão Életrônico, •assim còmo àrt. 43 dã lei

complementar 123|/06 e por se tratar de empresa EPP GÓZA DO PRAZO DEGAL
' . ,1 • • I

PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E RECURSO.
i|

A, decisão ora recorrida pede juízo de récònsideração da ÍNABÍLITAGÃO da
I ,i .

licitan.te F A LIMA' FERRO AGUALÍMPA EIRELE, no certame supra identifi'cado,
I i| I

ocorrida em .29 de Julho de 2.021, portando com data limite findada, em 4 de
'' 1." . ' i ' .

agosto de 202-1; tji.i
ü

Art. 110 ~Na contagem dos prazos estabelecidos

nesta Lei, excluir-se-á
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FA UMA FERRO yiGÜA/.//WPA El RELI

á o do vencimento, e çqnsiderar-se-ão os dias
1' • .

consècutivos, exceto qüqtido for explicitamente

disposto em contrário.

ii ..
j Pãrãúrafo. único. Só âé iniciãm ,e vèncém. os,

• ,! 1||:T " • )• ' •
prdüòs referidos neste artigo èrrt dia de'

I ' ^ I
expediente no órgão ou na entidade. (Lei Fedej^al

li I " '

n° 8'..666/93).
I

Logo, o :ReGurso é tempestivo^ devendo ser analisado c jLÜgàdo, Devendo

ainda, ser-lhe atribxiídõ efeito suspensivo,, nòs termos -do art,. 109, §2°, da Lei

Federal n° 8.566/93.

' M

Il-DA DECÍSAO REboRRIDA
I I

A insurgência recursâl volla-sé contra decisão proferida no bojo. do Pregão

Eletrônico dã prejfeitura -Municipal dç^ São João dos Hatos-MA, em que a.
recorrente fõrã julgada inabilitada para o certame) pelo fato do recorrente:não Cèr

I ,1 " ' '
juntado a nofa expliGativa, do; balanço [pátrimoniãL

Da decisão, ! extrai-se que á referida empresa 1F À LIMÁ FERRO

AGUALIMPA EIRELE foi inabilitada porque deixou de Lumprir a"exigência" do
Edital do Pregão Eletrônico.

Conforme se passará a demonstrar, a inabiiitâçãò dã récòrrènte não merece

prosperar, posto qlie não érazoável, cria obrigação não prevista no; instrumento
convocatório (Edital de Pregão) e lei a quãl; regula/mènta, diminuindo àssim^ a

competitividade' n(| certame.
O provimento deste recurso se faz necessário não só a fim de ser rèspeitadã

a legalidade, más também como medida para assegurar a mais ampía

competitividade dó certame ÜGitatória viabilizando, assim, que a entidade lieitante
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F.A. um^ERROÃGÚALíMPA EIRELI

possa alcançar a proposta mais vantajosa, nos teritios do Art. 3° da I^i Federal n°
8.666/93 e do recen'te acordão 1211/2021 do TCU..

m-DAS Rj^OESlPA^ BffiFORIVrA DA DECISÃO
• """ ) '"!

Conforme jà'l referido, â Recorrente foi considefáda inabilitada, por
supostamente ter descüfnprido o subitçm 9.10.2, que ass.m dispõe,:

! j ii "9.í:0,2 Balanço, p^atrimohiat Ç
i demonstrações Icontábcis do últifnò
' exèrcicio social, Já exigivéis e

I apresentados na forma da lei, (bàláriço
I patrimonial, termos de abertura e

,j encerramento, iDiRE e notas explicativas
}, que comprovem a boa situação da

' empresa, vedada á sua substituição por

baiancêtes oú balanços provisóriosy
.| I . . ,
I podendo ser atualizados por índices
I oficiais quando encerrado há mais de
i 3/três/ meses da data de apresentaçàò
I' ' ' '

' da proposta'^ *
\ ji .. 1 ' -

Oportuna pbservar o que di^ a legislação sobre a êxigencia
deliberadamente imposta pelo Pregoeiro e não prevista .no nosso ordenamento

jurídico, pois sé jtrata de um documento complementar ao balançoj oomo se
observa já foi jlintlado os balanços, DRE etoda adocuméntação exigida.

O TCU terri entendimento pacificO: quanto ao tema, entendendo que se
i »I

trata de documento acessório ecomplementar ao fjfincipal já ejdstente, não
podendo' a empresa ser desabilitada por esta justificativa. As notas explicativas

seriam documenío complementar a documento já existente e já juntado, seria
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F.A. UMA FERRO AGUALIMPA EIRELI

apenas um doGUmen|to acessório aos já juritadós para comprovar o equilíbrio
financeiro, senão velamos o acordàò TCU 1211/2021;

'"A vedação à inclusão de liovo documento, prevista no art. 4-3, S 3**, da

Lei 8.666/1993 è no art. 64 da Lei 14.133/ZÜ21 fnova i>ei ae i^xcitaçoesi,

Tiãn nloanca documento aüsênte. comnrobatório de condicãO' atendida pelò

licitánte quando' aoresentou sua nronosta, que não . foi íuntãdõ cõm os

demais comprovantes de habilitação e da proposta, oor equivoco ou falhai o

qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro'\

Êst'e foi ó entêhdimento do toinistro Waltxm Alencaxi Rodrigues dò TnbUrial

de Contas da União |(TCU) em repredéntação formulada pjsr licitánte por possível
irregularidade de joregoeiro ao conceder nova oportunidade de envio da

documentação de habilitação, após a abertura da sessão ipública. A ação teria

beneficiado um único licitánte, ao finál declarado vencedòf do certame.
I ,1 I
I I I

Para o miriistfo relator, entretanto, não há vedação ao envio de documenta

quê não altere ou modifique aquele anteriormente encaminhado. Verbí gratia: se

não ,fõram apresentados atCsStados suficientes para demonstrar a habilitação

técnica nó cêrtaméi poderia ser juntado, após essa verificação no julgamento da,

proposta, novos: atestados de forma a complementar aqiieles já enviados, desde
que já existentes e estejam válidos à época da entrega dos documentos de

hábilitação,. | i
i

Temos o.uLiip julgado do TCU relativamente recente flexibilizando: a
temática. 'No Acórdão n° 825/2019 ^ Plenário, o TGUi enfrentou justamente a

necessária ponderação entre os princípios da vinculação ao instrUmênto
convocatório e. da isonomia face aos princípios do fojrmalismo moderado :e da
obtenção da proposta maís vantajosa; | .
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F.A. LIMA FERRO áG]UALIMPA EIRELI

"9.1. corihecjer da presente representação, satisfeitos o.s
:requisítos de adrriíssibilidadè previstos nos axts. 113, § l°,'!da
Lei 8.

Rl/tCU, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente;

j ,.
9']3. dar ciência ao Gonselho Nacional de Técnicos em

Radiologia acerca das seguintes irregularidades constatadas
'I '

np Pregão Eletrônico 10/2018; |

9.3.1. a aceitação de documentos adicionais apresentados'I 11
pelas empresas licitantes e a concessão de prazo adicional
excessivo* nãò previstos em editai, "para habilitação,

podem atentar contra os princípios da isonomia, dá
I I

impessoalidade, dã igualdade ei dá vinçplação aò

instrumento cpnyoçatôrio j nos: termos âò; artigo 3° da Lei

1993, 235 e 237, inciso VII

^i i

iB;666/1993, em que pese esses

e' parágrafo único, do"

deverem sempre ser

sopesados com os princípios do formalismo moderado e da
[seleção da proposta mais vantajosJ para aadministração;
I

' [Relatório]

lll. No entanto, conforme destacado acimã, rião Cabe a
'substituição de atestado originalirònte apresentado. Desta

jforma, entende-se necessário solicitar ao Conselho
'I justificativas para aceitar p envio posterior de novos atestados

' de capãcidade técnica, em substituição ao originalmente
•' apresentado, bem comO esclarecimentos spbrè a realização de

diligências para,, confirmar a v,er|ãGidáde das informações
apresentadas, considerando a comcidências entre as datas dé
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FA LIMA FERRO AGUALIMPA

envio e a registrada nesses, atestados, assim como p previsto

no aí't.. 43', §3*^, dató 8.^66/93.

[VPTÕ]
I ,

A segunda é á constatação de ^ue parte. das impròpfiêdadjes

identiiicadãs pódeiíi ser amenizadas cõni base nos princípios, do formãlismo
' '' if

moderado e da busca da verdade material, os quais orientam o çürsõ dos

processos no âmbito desta Corte.
I I

Ressalto que, em que pese a émpresa vencedora ter entregado

atestados incorretos em um primeiro mònientó ela posteriormente;

demonstrou, por meió da apresentação de novos documentos^ que nossuía a

capacidade de fornecer òS itens licitados. Ademais, õs latós e as diligências

realizados pelo pre'goeiro, com vistas asanar oerro oçprridb, tênl amparo do
I 1 I

item 8.1 do edital do certame (peça 1, p. 22) e do artigo 43, § 3°, da Lei

8.666/1993.

Outro.ssim, desüaco que não .houve questionameritò quanto à veracidade
dos doõUrncntüs apresentados, apesar dêi um deles estar; datado qpfn& mesma

data de sua entrega. Nesse ponto, contudo, seguindo o argumento defendido pela
Selog, quanto a não rãzoabilidade de exigência de dois 'atestados, verifico que a

I 1 '

apresentação apenas do segundo atestado pela empresa já seria suficiente: para a
sua habilitação:" (negritos e grifos de ora.)

'I

Nesse sentido temos acordão do TCE/PR:

I I
OTCE/RR julgou representação em, que se alegdo, èxcesso de rigor formal

do ato do pregoeiro que declarou a licitante inabilitada no certame. Õ relator
destacou que '̂ .depreende-se da Ata de Sessão (peça n '̂20), que a inabilitação da

,í li^. ...
licitante representante deu-se em razão de um eqiiívoco> qual^ seja' juntou
'Certidão de Contribuinte Mobiliário' ao invés de 'Certidão Negativa de Débitos

Av.Jo'ãoXXlli,n5l, saia"A" DajrrqJückBy - tlreilno;, fiãuf; ^
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F.A. LIMA FERRO AGUALIMPA EIRBU

Municipais'" e "què os fatos narrados nos áútõs sugerem que a Administração

Publica Municipal, ^or meio de seu Pregòeirõ, não diligenciou no sentido, de
sanar a irregülaridacle formal". Diante desse cenário e, considerando ã grande
discrepância entre oS valores apresentados pela licitânte inabilitada, 'clássifí,cãdã
em primeiro lügar, h as demais paxticipantes do pregão, O julgador entendêü

que ã cpndüta cónsistente na ausência dê diligência j õr parte do prégòeiro
"não se pãutoú em buscar a proposta efetivamente rnaís vantajosa• ' i| I '

economicamente^ agindo com exçç^sivo: rigor Xormal,j, que, jiode ter vlplâdo
fro.ntalmenté os princípios da razoabilidadè è proporcionalidade"* Dando
continuidade à análise, o julgador enfrentou questão atinente ã interpretação e

aplicação das regras editalícias, ressaltando que "o princípio dá legalidade tem

assumido novos cojntornos, ganhando compreensão mais ampla, chámãndõ-
se principio da juridicidade, segundo o qual o aplicador do direito e agente
administrativo deve privilegiar uma interpretação menos positivista e imais

balizada na efetiva^ concretização da justiça material e dõ interesse público".
I !Í IComplementou. o,I raciocínio afirmando que "não se tfáta de mitigar a

importância do principio da legalidade. Pelo contrário, trata-se de agregar ao

conceito de legalidade estrita as noções de ponderação e juízo de valor por

parte dp intérprete e do aplicador dp direito, para que se atinja a real-

finalidade de toda e qualquer atividade do Estado, que é o interesse

públicó". (negritos' de- ora) (TCE/PR, Acdrdàõ n° 5.O19/-2.017, Rçh Gpn.S'. Ivan
Lelis Bonilhã, j.'ern 14.1=2.2017.) j

Como pode-se ver a nossa legislação, exigindo nã qualificação econômica

das empresas' tão somente o transcrita acima, não, se pode exigir nota
l|

explicativa como documento principal ou obrigatório.
1 M

Observe-se '!que o Edital do referido Pregão é

relação à juntad^L de NOTA EXPLICATIVA como documento açessóriOj em
nenhum momento, fazer exigências ao cumprimento, o que percebe-se,

clarivídente, nos ipróprios registros do Pregoeiro na ata dp Certame, sendo que
i' i
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F;A. LIMA FERRO AGUALIMPA EIRÉLI '

esta, INABIUTAÇÃiO fere de ;morte o caráter competitivo

dê licitação, sendo jque mesmo a participante tendo cumprido os termos do
edital cõiTi Balanço Patrimonial apresentado na forma legal, devidamente

assinado e registrado na Junta Comercial, com possibiiidade de consulta em

tempo real afim 'de, sanar possíveis dúvidas, com. a apresentação dos índices

isonÕmiGci .dõ, pídões^sõ'

Exigidos e Certidão'

Pregoeiro não levou

de Profissional Contábil. Cumprida, lexigênçia editalíciá ó

todas as exigências por ela estabelecida ém consideração,

deixando-se ater |ao que foi prontamente omissa e agindo em desconformidade

com o que ela mesma fez constar do seu instrumento

assim a infeliz possibilidade de efetuar contratação c

ofertado por esta Lmpresa e assim fazendo perder a própria essência da
l iLicitação que é a! busca do menor e melhor preço.

Sabe-se que uma das fases do processo .licitatóri(

convocatório, restando

e' valor maior daquele:

é a da habilitação, na

qual aqueles interessados em contratar com a Administração Pública ;deyem

demonstrar, mediante a apresentação dos documentos evidentemente exigidoSj

quê são capazes,e idôneos para bem executàf o objeto licitado e, assiirí, atender

satisfatoriamente aijdemanda pública apresentada.
Sinaliza-se, de plano, que pára tal finalidade (habilitação) podem ser

exigidos apenas] e | tão sOmente os documentos arróladbs na Lei Federal, n"
8.666/93, erh face çio princípio da legalidade, qUe, dentre outros, rège a atividade

administràtiva, ' conforme estabelece a Gonstitüiçào
37. caput, e cohliiciona, como requisito de validade, qüe as ações dá

1 '( I,
Administração Pública estejam sempre em consonância com o permitido pèlO

ordenamento.

Observe queijo Pregoeiro, de forma inexplicável, eriterra oArt.. 41 da Lei, de
Licitação e Contratos:

' 'I

Art. 41. A Administração não pode

descumprir as normas e. condições dó

Federal, em seu árt.
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FA LIMA FERRO AGUÁLIMPÃ EÍRELI

éditat ao ^ãl 'acha: èstritamente

vinculada. (Lei Federal n° 8,666/92i). Gíífo

I nosso.

Sobre tal princíjoio, leciona o saudoso Hely Lopes Meirelles:

Na Administração,

nem vontade

E para Maria; Sylvia Zanélla .Di Pietro:

"A legalidade, como * princípio dá

administração (CF, art. 37, càpuij,

significa que o adniinistrador púbiico esta,

em tòdã á sua aíiVidadfí funciórial, sujeito'
11

aos mandamentos da léi è às èJdgêhciãs ãò

bem comum, e deles não se pode afastar ou
li

desLííàr, sob pena de prafiearaío inválido e

expor-se a responsabilidade disciplinar^

civil e criminal, confonne o cásò.
I

Á eficácia de toda atividade administrativa

está çondiçionada ao atendimerítò dã Jbêi e

da Direito.

^blica não há liberdade

soaL Eriquanto ha

administração particular é licito fazer tudo

que d lei não proíbe, na Administração

Pública só é permitido fazer o que a lei

autoriza".

"O principio da legalidade, já analisado no

item 3.3.1 em relação à Administração

Pública em geral, è de suma relevánciaj em

matéria de licitação, pois esta constituí um
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F.A. UMA FERRO AGÜAÜMPA E\REt\

procedimento inteiramente vinculado, à lei;

•i todas as suas fdsès estão rígorpsamente

I disciplinadas na Èei n.® 8.666/93^ cujo

. 'i artigo 4® estabelece que todos quantos

' '' participem, âé licitação promovida. pcÍo.s>

órgãos ou etiUdade^^- aqwe se refere Q. artigo
j í" têm direito público súbjeÜvo ú .fiel

I I observância do pertinente procedimento

•\ estabelecido na lei, Tratando-se de direito
' '! público subjetivo, ó íicitante que se sinta

lesado pela inobservância da norma pode
'I |i ' j

impugnarjudicialmente o procedimento

I ,|

Dentre as principais garantias, pode-se destaca a vinculação da

Administração ap eciitaí que regulamenta o certame licitatòrio. Trata-se de: uma
i I' .

segurança para ,p íicitante e para o interesse público,, extraída do princípio^ do
' I *

procedimento formal, que determina â Administração -qiie Observe as regras por

ela própria lançadas no instrumentõ c^ue convoca e xege a licitação.

Segundo Lucas Rocha Furtado,, Procurador-Geral do Ministério 'Público

junto áo Tribunal de Contas da União, o instrumento opnvbcatòrip
I '1

j

"é a lei do caso, aquela que. irá regüíüf a

'' atuação tanto d2 administração pública
'' I

j quanto dos liçitarites, Esse pfmcípio é
I mencionado no art. ,3° da Leide Licitações,

• '' e enfatizado pelo art. 41 da mesma léi que

' dispõe que "a Administração nãò pode
'' II descutnprir as pormos e condições do

edital, ao qual se acha esírífameníe

vinculada". (Curso de Direito

Administrativo, 2007, p.416).
Av^i João XXIII/HSI, Sala "A" • 'DMitrovucRwy • luibMHia - naui
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Ainda sobre á vincülação ao edital, Marçal Justen Fílhp afirma q^é

'Quando o edital impuser comprovação de certo reqüisifó iiãb cógitadõ" por

ocasião do cadastramento, será: indispensável a

documentos corresiiondentes por ocasião d.a fase de

Comentários à Legislação do Pregão Comum é dò Eletrônico, 4"^ ed.^ pí

Como exemplo de violação ao referido princípio, o refirido aütor cííà a -não
I il |i I .

apresentação dê docdmento exigido em edital e/ou a apresentação de documento

em desconformid.adé com o edital (como dõcumento enviado por fac^símílesem:

apresentação dos'originais posteriormente).
i|

Sobre o tema,i igual orientação pode ser encontradá ho Supremo Tribunal
i (i ' ||

Federal (STF)^ nb Superior Tribunal de Justiça (STJ)! no. Tribunal Regional
'1 '

Federal da 1'' Região (TRFl) e no Tribunal de Contas da União, como será, a

seguir demonstrádp!

22. O STF (RMS 23640/DF) tratou da questão em decisão assim

ementada

I li

EMENTA; RECURSO

MANDADO

CONCORRiÊNCIA

FINANCEIRA

DESGLASSIFIGAÇÃO

YÍNCULAÇÃOAO

CONVOGATÓRip

OBJETIVO. 1. Se

,apresentação dos

habilitação" (Pregão-.

ORDINÁRIO

DE SÉOURANÇA.

|PÜBLÍCA. PROPOSTA
SEM ASSINATURA.

PRINCÍPIOS: DA

INSTRUMENTO

E DO JULGAMENTÔ
I _

o lícitante apresenta sua

proposta financeira sem assinatura ou-

rubrica, resta carácterizada, pela apocrifia,

ainexistência do jdacumento. 2. Impõe-se,
pelos princípios da vincülãçãó ão

instrumento |cdnvocatório é do
I

julgamento objetivo, à desclassificação
Avi João XXIII, 1161, Sala, "A" • Bairro Jockoy - Tofesiiia - Piauí
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I I
db licitante que não òbservou exigência

prescrita no edital de: conconrencia^ 3^ A

observância ao princípio constitucional

da preponderância' da proposta inãis

vantajosa para p Pôdef Público se dá

mediante ocotejo ^dás própòstãs.v^idás
apresentadas pelos concorrentes, nâo

havendo como incluir na àvaliàção a

oferta eivada de' nulidade. 4. Ê

imprescindível a assinatura ou rubrica do.

licitante ná sua ;pròpõsta financeira, sob

pena de a Admlnistfáçâo não poder, exigir^

i lhe o cumprimento

, 'I ' sujeitou. 5. Negado

O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito

,da obrigação a que se

provimento ao recurso.
I

do tema (por exemplo;

RESP 595079, ROMS 17658). No RESP 1178657, o tribunal decidiu:

» k|

. .|' ADMINISTRATIVO., PROCEDIMENtÔ

• •' LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA
) I

, 1 VINCULAÇAO ao edital. REQUISITO DE

QUALIFICAÇÃO

CUMPRIDO.

APRESENTADA D

TÉCNICA NÃO

DOCUMENTAÇÃO

RERENTE DA EXIGIDA,

i o Tribunal de origem entendeu de- forma
" |i • •, ;| escorrelta pela ausência de cumprimento

' •! do requisito editalíciOí Sãbe-.se que o

procedimento licitatórío' e resguardado pelo

princípio da \ancuIaçáo ao edital; esta

exigência é expressa no art. 41 da Lei n,

I 8.666/93. Tal artigo veda á Administração
AVi doau XXlll, 1101, õdia "A" • Ddliiuouühoy • rcí;w!na - Houl
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"O 4escumpiimentp ;d'as; normas; qontidas no:

editali. Séndo assim, se ò edital provê;

.conforme explicitado np: acórdão recóriído.

264), "a cópia autenticada, da

publicação no Diário Oficial da União: do

registro do alimerjto' emitido pela Anvisá',.
este deve ser o documento apresentado

pára que o concorrênte supra o requisito

relativo à qualiiElcação técnica. Seguindo

tal raciocínio, sej. aempresa apresenta
outra documentação - protocolo de pedido

de, renovação de | registro - que não a
I

requerida, não süpre a exigência do

edital. Aceitar dojçumentaçào para suprir
determinado reqiaisito, que não :fòi a

solicitada, é privilegiar um concqwente

;em detrimento dé Outros, o que,feriria o

princípio

licitantes.

da igualdade entre os

Decisões recentes reforçam essa posição do'TCU, coniõ se cónstátã

no sumário dos acórdãos a seguir transcritos:

Acórdão 4091/20 ,2 - Segunda Câmara

REPRESENTAÇÃO. PRE.GÃG ELETRÔNICO

PARA REGISTRO

DE ATESTADOS

DE PREÇO. EXIGÊNCIA

DE CAPACIDADE

TÉCNICA ÉM. PERCENTUAL MÍNIMO DE

50% PÀRÁ TODOS .OS ItÊNS LlCÍTADÔS.

ILEGALIDADE. ACEITAÇÃO DE

ATESTADOS DOS VÉNGEDÔRES' EM
Av. Joãó XXIII, 1151, Sala "A" ' -uairro ooCKey • laresiiia - naui
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DESACORDO COM O PRÓPRIO: EDITAL.

MALKERIMENTO jOOS PRINCÍPIOS DA
ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO

INSTRUMENTO

APLICAÇÃO

RESPONSÁVEIS.

DE.,

CONVOCATÓRIO.

MULTA. , AOS

Administração ,e o licitantc a obsèi^ãrém as regras e

estabelecidas ho edital

Sob. tàl enfoque, pois, a inabilítação da

prosperar, pois coriiclui-se que a Administração Publica: 1no curso do processo de
licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no

instrumento cónvLcatório, pois, para garantir segu^^ança ê estabilidade as
relações jurídicas 'decorrentes do certame licitatórío, bem como para se assegurar

o tratamento isCnômico enti*e os licitárites, é necessário observar estritamente as
i I

disposições consta!ntes do edital ou instrumento congênere.

rV-DO PEDIDO

DETERMINAÇÕES.

PEDlDO^ DE REEXAMB. CONHECÍMENTO,

, NEGATIVA DE PROVIMENTO

Acórdão 966/201,1'Primeira Câmafá
I ,1 '

REPRESENTAÇÃO, LICITAÇÃO.
í i| . I . .,| POSSÍVEIS IRRpOULARiPADES EM

PREGÃO ELETRÔNICO. CONSTATAÇÃO

i de: ALGUMAS PALHAS RELACIONADAS À
] I INOBSERVÂNCIA , DO PI^CÍPIQ DA
' • VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO

:Í CONVOCATÓRIO. PROCEDÊNCIA
' . IPARCIAL. DETERMINAÇÃO.

!i ' I' '
O principio dã vincülaçâo ao insti-uinento. convocatório .obriga a

jcondições greyiániente

Recorrente não merece

Av". JoâoXXlIl.iVSi, Sala"A" - Bairro Jockoy - Térêsina - Píáüí
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Caso não seja reconsiderada a decisão recorrida

o presente recurso !remetido, à Autoridade Superior ê,

pelo Exposto,', requer ao respeitável Pregoeiro se digne em refòrmár á

decisão exarada, mais precisamente que júlgóu c.õmo inabilitada no presente

certame o ora RecorrentCj visto que a habilitação da mesma- é; imprescindível para

a validade do presente prôCedimentõ licitatório, uma vez çvidentê, conforme,

cabalmente demonstrado, que cumpriu todas as exigências reguladas nó referido

instrumento convocatório, seja-lhe atribuído efeito suspejnsiVo e^ reconsiderada a

decisão recorrida'. '

,PregoeirOj requer seja

hò mérito, que ihe seja

dado provimento para refõrmar a decisão recorrida

recorrente ,i
1 1

1 'I

Assim, recoiihecendorse a ilegalidade da décisã

' è jülgaf habilitada a

0 adui exposta, reauer.

de rigor, aue se admita a sua uarticiuacão nas demais etauas da.licitacão
11

consubstanciada autorizando sua participação como se habiiitaàa.estivésse
1 1

pois como lá dito e fundamentado no acordão ]1211/2021 do TCÜ, ò

documento exigido ÍNota Explicativa) .se trata dè 'documento acessório e
complementar'aoi documento principal e íá .existente o úual lá foi luntado

no referido certame.
' '1

1

Requer seja aplicado efeito suspensivo ao presente

1

Reoucr. ao final, seia dado provimento ao recurso

recurso.

bárá 0 fim' de declará-Ua
... '! r

habilitada no ^referido Pregão. Eletrônico, ònérandò-se, de DlanOi. os atos

subsequentes.

Nestes termos.

Pede deferimento.
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il

"COM CÓPii AO MiNISTBBIÕ PÚBLICO FEDERAL, BESTADUAtí'

í

Atenciosamente,

Teresina(PI), 03 de Agosto 2021.

d
o-Ad m •n (f»«r«dcx
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