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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS - MA

CNPJ N2 06.089.668/0001-33

FOLHA n°

& .
Ru'brVca: “

PARECERIURIDICO

Referenda;

Tomada de Prepos n9 001/2022.
Assunto:
Analise de recurso da fase de
habilitapao - Decisao da Comissao.

o
• RELATORIO

Trata-se de analise de fase recursal onde figura como recorrente a empresa
CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E C0NSULT0RIA EIRELI - ME (CRISTIANNE
GUALTER CONTABILIDADE] CNPJ n9 16.828.096/0001-10,nos autos da Tomada de Prepos n9

001/2022 que tem como objetivo a contratapao de empresa para a prestapao de servipos
tecnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento presencial de
procedimentos licitatorios junto a CPL/Pregoeiro/Equipe de Apoio ate o envio ao SACOP,para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administrapao determinadas no Termo de
Referenda do AnexoIdo Edital.

Como se verifica nos documentos trazidos, o certame, fora realizado no dia 28 de
abril de 2022,por meio da Tomada de Prepos n9 001/2022 destinada a contratapao de empresa
para a presta?ao de servifos tecnicos especializados de assessoria, consultoria e
acompanhamento presencial de procedimentos licitatorios junto a CPL/Pregoeiro/Equipe de
Apoio at6 o envio ao SACOP, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Administra^ao.

A licita^ao contou com a participapao das licitantes M. A. De Oliveira Martins - Me
(Hierarquia Asses. Consultoria Em Licitapoes E Contratos] CNPJ N9 26.877.844./0001-09,
Vilmar Feitosa Krause Filho - Me (Gd Consultoria & Assessoria], CNPJ N9 34.086.021/0001-93
e Cristianne Contabilidade Treinamento e Consultoria EIRELI - Me (Cristianne Gualter
Contabilidade] CNPJ N9 16.828.096/0001-10.

Apos o julgamento dos documentos de habilitapao, apenas a empresa M.A. DE
OLIVEIRA MARTINS - ME (HIERARQUIA ASSES. CONSULTORIA EM LICITAgOES E
CONTRATOS] CNPJ N9 26.877.844/0001-09 logrou exito no crivo da habilitapao.

As outras duas licitantes concorrentes no certame, foram inabilitadas com os
seguintes motivos;
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"VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO - ME fGD CONSULTORIA &
ASSESSORS. CNPI nS 34.086.021/0001-93

c) Por nao apresentar a formula dos indices de liquidez e a demonstrapao
contabil de acordo com edital.

d] Por deixar de apresentar certificados de Cursos em nome do
profissional que vai desempenhar os servipos no Municipio.

CR1STIANNE CONTAB1LIDADE TRE1NAMENTO E CONSULTORIA
EIRELI - ME fCRISTIANNE GUALTER CONTABILIDADE^ CNPI ns

f ') 16.828.096 /0001-10

c) Por apresentar inscripao no cadastro de contribuintes municipal em
copia nao autenticada.

d] Por apresentar certificados de cursos em nome do profissional que vai
desempenhar os servipos no Municipio em copias nao autenticadas."

Seguidamente abriu-se o prazo de recurso, e nesta fase, a empresa Cristianne
Contabilidade Treinamento E Consultoria Eireli - Me (Cristianne Gualter Contabilidade) CNPJ
NQ 16.828.096/0001-10 apresentou razoes recursais pugnando pela retratapao da comissao e
a reforma da decisao prolatada em ata.

Seguidamente abriu-se o prazo de contrarrazoes ao recurso apresentado, e neste
prazo nenhuma licitante contrarrazoou o recurso.

Devolvida a materia para comissao, esta teve das oppoes possiveis, realizar o juizo
de retratapao e reformar sua decisao ou manter sua decisao e submeter a materia a autoridade
superior para que decida com fundamentapao juridica. Nao havendo o juizo de retratapao os
autos chegam a esta assessoria pra analise e elaborapao de parecer para embasar a decisao da
autoridade superior.

Eis os fatos.

• DO D1REITO

Inicialmente cumpre destacar, o objetivo da licitapao publica como ferramenta de
selepao de proposta, que 6 a busca pela proposta mais vantajosa para a administrapao, e o
desenvolvimento sustentavel, conforme se dispoe no artigo 3s da Lei 8.666/93.
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Art. 3a A licitapao destina-se a garantir a observancia do principio
constitucional da isonomia, a selepao da proposta mais vantajosa para a
administrapao e a promopao do desenvolvimento nacional sustentavel e serd
processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculapao ao instrumento convocatorio, do
julgamento objetivo e dos que lhes sao correlatos.

Da redapao do texto acima, e imperioso ter em mente, que a proposta mais vantajosa
nem sempre e que tern o menor prepo, alem do que, na busca da melhor proposta, varios
principios devem ser respeitados para se ter uma boa contratapao.

E cedipo que os principios nao tern uma hierarquia entre si, devem sempre estar em
harmonia, havendo casos em que, um principio se aplica melhor do que outro, desde que nao o
viole.

Ao caso em tela observa-se, que o edital de licitapao, trouxe em seu bojo, a
possibilidade da autenticapao dos documentos de habilitapao por servidor do municipio. Uma
imposipao legal, que a propria lei de Licitapoes traz em seu artigo 32.

Art. 32. Os documentos necessarios a habilita^ao poderao serapresentados em original,
por qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente ou por servidor
da administrafao ou publicafao em orgao da imprensa oficial.

n

A letra da lei porem e omissa quanto ao momento da em que essa autenticaqao pode
ser feita. No primeiro momento destaque-se que nao deve o edital criar limite de tempo, como
dia determinado, deve-se observar que, ate o momento imediatamente anterior ao inicio da
sessao, deve a comissao realizar a autentica^ao dos documentos, desde que os originais estejam
presentes para confronta^ao.

Observa-se que o comando editalicio nao criou limita?ao ou imbroglio a
autenticafao dos documentos, apenas estipulo que deveria ser realizada previamente a sessao,
conforme trecho retirado do edital.

5.2. DOCUMENTAfAO DE
HABILITACAO:

0 envelope n.Q 01 devera conter,
obrigatoriamente, em original ou copia
previamente autenticada em cartorio
ou por servidor da CPL, a
documenta?ao seguinte:
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Verifica-se que permitir a qualquer licitante que no transcurso da sessao venha
realizar a autenticapao de seus documento, fere o item acima, alem de ferir violentamente o
princfpio da vinculapao ao instrumento convocatorio fere tambem a isonomia.

E necessario garantir isonomia as licitantes, para que se tenha uma contratapao
segura, objetiva e respeitando os ditames legais.

Cuide-se ainda que a nao autenticapao e a consequente inabilitapao dos licitantes
nao viola, a obtenpao da proposta mais vantajosa, por diminuir a quantidade de participantes,
pelo contrario, possibilita a administrapao, selecionar o licitante mais preparado para a
realizapao dos servipos.

Quanto a licitante "V1LMAR FE1TOSA KRAUSE FILHO - ME [GD CONSULTORIA &
ASSESSOR1A), CNPJ n- 34.086.021/0001-93, mostra-se mais gravosa sua situapao no certame,
pois a mesma deixou de juntar os documentos arrolados na sepao de habilitapao, tornando
impossivel sua habilitapao, ja que a licitante nao demostrou ter capacidade tecnica para
executar os servipos, alem do que nao apresentou recurso contra sua inabilitapao.

Assim, o bom senso, a cautela, indica que o licitante preparado, deve antecipar-se a
realizar a autenticapao dos documentos antes do im'cio da sessao, bem como fazer a juntada de
todos os documentos exigidos no edital. A sessao de julgamento, visa conferir a certa
observancia da licitante as condipoes do edital de licitapao, e nao corrigir documentos que nao
foram apresentados dentro das exigencias editalicias.

CONCLUSAO

Ante ao exposto, opino pelo conhecimento das razoes recursais pela tempestividade
e no merito,

a] Manter a inabilitapao das licitantes em respeito a isonomia e a vinculapao ao
instrumento convocatorio.

Sao Joao dos Patos(MA), 18 de maio de 2022
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