
APRECIAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Recorrente: “Athenas Construtora Ltda”

Processo Licitatório Concorrência 004/2015 -  PRC 996/2015

Pará de Minas, 11 de novembro de 2015

1 – DOS FATOS

Trata-se de recurso interposto pela licitante “Athenas Construtora Ltda” contra a decisão da

Comissão Permanente de Licitações  que a inabilitou para o processo  face ao descumprimento do

disposto no item 3.1, letra “s” e item 3.4 do edital convocatório, conforme se verifica na Ata de

abertura fls.667 dos autos.

2 – DAS RAZÕES DO RECURSO

Pleiteia  a  Recorrente,  em  síntese,  seja  revisto  o  ato  de  inabilitação  pela  Comissão

Permanente  de  Licitação,  sendo  a  recorrente  habilitada  para  o  prosseguimento  do  processo,

alegando, para tanto, o devido cumprimento das exigências editalícias.

3 – DA APRECIAÇÃO

Decorrido o prazo legal e, não sendo apresentada impugnações pelas demais participantes,

passa-se para análise do mérito das razões recursais, tendo em vista que o mesmo fora protocolizado

tempestivamente.

3.1 – Do descumprimento das exigências contidas no edital convocatório:

Como é cediço, o Poder Público pode estabelecer requisitos para a participação no certame,

desde que expressamente previstos no edital de convocação.

Por tal faculdade, o Município estabeleceu o seguinte requisito relativamente à habilitação

das participantes no processo, vejamos:



3.1 – As licitantes deverão incluir no Envelope n.º 01 – Habilitação, os seguintes 
documentos, sob pena de inabilitação: (...)
S – Documentação relativa a qualificação técnica, conforme item 3 do Projeto
Básico.

3.4 –  Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em
original, cópia autenticada em cartório ou cópia autenticada junto à Diretoria de
Compras e Contratos até um dia antes da abertura. Não serão aceitos documentos
transmitidos via fax.

Destarte, conforme se extrai do  “caput” art. 41 da Lei 8.666/93, quando da realização de

procedimentos licitatórios, a administração não pode descumprir as normas e condições do edital,

ao qual se acha estritamente vinculada:  “Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. (grifei)

Note-se que a Lei Federal 8.666/93, traz de forma expressa o princípio da vinculação ao

instrumento convocatório, como norteador de todo procedimento licitatório.

Ademais, verifica-se que o artigo 1.º da Lei em comento obriga o Poder Público em todas as

esferas  da  Administração  a  observar  e  seguir  fielmente  todas  as  normas  estatuídas  na  Lei  de

Licitações, bem como no edital convocatório, conforme dispõe claramente o artigo 3º da referida

lei, “in 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. (grifei).

 

Esmiuçando os dispositivos legais referenciados, a renomada jurista Maria Sylvia Zanella di

Pietro ensina:

“O edital é o ato pelo qual a Administração divulga a abertura da concorrência,
fixa os requisitos para a participação, define o objeto e as condições básicas do
contrato e  convida a todos os interessados para que apresentem suas propostas.
Em síntese, o edital é o ato pelo qual a Administração faz uma oferta de contrato
a todos os interessados que atendam às exigências nele estabelecidas. Costuma-
se dizer que o edital é a lei da licitação; (…) trata-se de aplicação do princípio
da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,  previsto  no  artigo  3º  da  Lei  nº
8.666/93. ” (grifei)

Como se nota, a Administração Pública está vinculada ao edital que regulamenta o certame

licitatório. Trata-se, portanto de uma segurança para o licitante e para o Poder Público, extraída do

princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras por ela



própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação.

Nessa  vereda,  em  atenção  ao  princípio  da  vinculação  ao  instrumento  convocatório,

compulsando os autos, vislumbra-se que a Recorrente embora tenha apresentado a documentação

relativa a qualificação técnica, conforme item 3 do Projeto Básico, não o fez em conformidade com

o edital convocatório, vez que o documento relativo à comprovação de vinculo empregatício (Guia

de recolhimento do FGTS) não foi devidamente autenticados na forma do item 3.4, foi apresentado

apenas cópia simples sem nenhuma autenticação.

Assim,  conclui-se  que  a  Recorrente  apresentou  sua  documentação  de  habilitação  em

desacordo com o estipulado no item 3.4, do edital, restando inabilitada para o certame.

Por conseguinte, alicerçados nas disposições aplicáveis à Licitação Pública, bem como na

doutrina  e  jurisprudência  acerca  do  tema,  bem  ainda  diante  da  possibilidade  de  o  Município

estabelecer requisitos para habilitação das empresas participantes, resta absolutamente claro que as

exigências editalícias não foram observadas pela licitante Recorrente, motivo pelo qual entendo que

deverá  ser  mantida  a  inabilitação  pelo  descumprimento  das  exigências  contidas  instrumento

convocatório, conforme exposto.

3.2 – Da Ata de Abertura do Certame:

Alega  a  Recorrente  em  suas  razões  recursais  que  a  Ata  de  Abertura  não  menciona

explicitamente o documento que não atende ao edital. 

Entretanto, a ata de abertura menciona os itens que não foram observados, ainda, no ato da

abertura do certame estava presente o representante legal da Recorrente Sr. Antônio de Paulo do

Nascimento, o qual presenciou a análise de toda a documentação apresentada pelas participantes,

visando toda a documentação, ademais, a Comissão Permanente fez apontamentos dos motivos das

inabilitações, inclusive.

Assim,  resta  prejudicada  a  alegação  da  Recorrente,  vez  que  no  certame  ficou  claro  os

motivos determinantes das inabilitações, conforme mencionado. 

3.3 – Do uso das prerrogativas da Lei Complementar 147/2014:

Por derradeiro,  a  Recorrente  requer  uso das  prerrogativas  da Lei  Complementar  147 de

2014, por ser a mesma microempresa, conforme demonstrado em sua documentação.

Pois bem, dúvidas não restam acerca das prerrogativas para as micro e pequenas empresas

nos termos da referida Lei Complementar, sendo a Administração Pública vinculada aos ditames



legais, entretanto, tal benesse é especifica para documentação fiscal, conforme dispõe os arts. 42 e

43 da Lei Complementar em análise.

Como se depreende dos autos, em especial o documento apresentado em desconformidade

com o  edital  convocatório,  (Guia  de  recolhimento  do  FGTS),  observa-se  que  não  se  trata  de

documento fiscal, tão somente documento de comprovação de vinculo empregatício. Assim, razão

não assiste a Recorrente.

4 – DA CONCLUSÃO

Ante  o  exposto,  a  Comissão  Permanente  de  Licitações,  por  sua  Presidente,  sugere  a

denegação do recurso em análise, por atenção e obediência ao princípio da legalidade, que rege a

operacionalidade da Administração Pública, bem como ao princípio da vinculação ao instrumento

convocatório, devendo ser mantida a decisão anteriormente proferida que inabilitou a Recorrente

face ao descumprimento do item 3.1, letra “s” e item 3.4 do Edital, nos termos do artigo 3º e 41 do

Estatuto das Licitações Públicas, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

É a apreciação. Submeto às considerações e julgamento da autoridade superior.

Edilene Aparecida Barbosa

Presidente da Comissão Permanente de Licitações



ANÁLISE DE RECURSO 

Após  detida  análise  do  processo  licitatório  PRC  996/2015  Concorrência  004/2015,

notadamente o recurso protocolizado pela empresa “Athenas Construtora Ltda”, adoto, “in totum”,

o parecer da Comissão Permanente de licitações.

Nestes  termos,  NEGO  PROVIMENTO  ao  recurso  interposto,  mantendo-se  a  decisão

anteriormente proferida pela Comissão, mantendo inabilitada a Recorrente pelo descumprimento do

item 3.1, letra “s” e item 3.4 do instrumento convocatório, nos termos do artigo 3º e 41 da Lei

Federal 8.666/93, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos.

Publique-se.

Pará de Minas, 11 de novembro de 2015.

ANTÔNIO JÚLIO DE FARIA

PREFEITO MUNICIPAL
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