
 

 

 

PROCESSO: PE 4/2022 PMI - SRP 

PGJ INTERESSADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

ASSUNTO: LICITAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. 

EMENTA: LICITAÇÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS NA MODALIDADE 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

MENOR PREÇO POR ITEM COM O OBEJTO A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, 

DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 

DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE 

ITUPIRANGA-PARÁ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

 
 

DO QUESTIONAMENTO ACERCA DE PRESSUPOSTO RECURSAL 
 

 

 

A empresa CLICK FOTO DIGITAL EIRELI alegou em suas contrarrazões 

que a empresa recorrente não atendeu à pressuposto recursal, pois não manifestou 

durante a sessão pública, ao tempo concedido por esta pregoeira, a intenção de recorrer 

contra a sua própria inabilitação, sendo que, por isso, o recurso não deveria ser 

analisado nesse aspecto. 

Embora a recorrente não tenha questionado a sua própria inabilitação no 

momento de motivar sua intenção recursal, a mesma não deixou de manifestar a 

intenção de recorrer da decisão quando foi oportunizado. Dessa forma, o direito dela 

não decaiu conforme a previsão do art. 44, § 3º, do Decreto nº 10.024/2019, pois houve 

manifestação imediata e motivada quanto à intenção de recorrer, ainda que a sua peça 

recursal tenha englobado outros elementos da decisão. Portanto, o recurso terá seu 

mérito analisado com relação a todos os questionamentos. 



 

 

ANÁLISE DO RECURSO 
 

A respeito de todos os questionamentos expostos no recurso e nas contrarrazões, 

esclareço que a decisão em pauta está em conformidade com o Decreto nº 10.024/2019, 

com a Lei nº 8.666/93 e com o edital. 

Destaco então o que preconiza o art. 3º da Lei 8.666/93: 

 

 
 

“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.”. 

 

 
Dentre os princípios citados, esclarecemos que a decisão contestada assegura 

principalmente a observância dos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao 

instrumento convocatório, como veremos a seguir: 

a) Inabilitação da empresa J JUNIOR DE S MATIAS COM E SERVIÇOS 

EIRELI 

A inabilitação da empresa ocorreu porque a mesma apresentou documentos da 

empresa J M DE SOUSA EIRELI, CNPJ: 27.058.795/0001-45, no espaço destinado 

ao seu balanço patrimonial. Embora o termo de abertura e encerramento do livro diário 

seja da recorrente, os documentos essenciais para a análise de sua qualificação 

econômico-financeira são de outra empresa. Não é possível visualizar nos documentos 

apresentados a sua demonstração contábil, ao arredio do determinado na lei de 

licitações, que preconiza inclusive que a boa situação financeira será analisada 

objetivamente, através do cálculo dos índices: 



 

 

 

 

“Art. 31”. A documentação relativa à qualificação econômico- 

financeira limitar-se-á a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

(...) 

§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita 

de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no 

edital e devidamente justificados no processo administrativo da 

licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a 

exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta 

avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das 

obrigações decorrentes da licitação. 

 

O edital determinou o mesmo: 

 

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

9.10.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta; 

9.10.1.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

9.10.1.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato social/estatuto social. 



 

 

9.10.1.3. Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverão 

ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme 

dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, 

sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador; 

9.10.2. A comprovação da situação financeira da empresa será 

constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) 

resultantes da aplicação das fórmulas” 

 

É compreensível a recorrente estar insatisfeita com a sua inabilitação no 

certame, todavia, não há porque alegar que a decisão proferida está eivada de vício, 

visto que ela garante justamente o cumprimento das normas que regem as licitações. A 

empresa violou requisito do edital e não conseguiu demonstrar sua boa situação 

financeira. 

Entendo que a realização de diligência por parte do pregoeiro, conforme 

preconizado no art. 43, § 3, da Lei nº 8.666/93, violaria a isonomia entre as partes e os 

princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, uma vez que a 

norma é inquestionável ao vedar a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta (ou habilitação). Realizar a diligência da 

maneira solicitada pela recorrente caracterizaria inclusão de informação e documento 

novo. 

Portanto, a empresa permanecerá inabilitada. 

 
b) Habilitação da empresa CLICK FOTO DIGITAL EIRELI 

 
A recorrente questionou a habilitação da empresa CLICK FOTO DIGITAL 

EIRELI, arrematante de todos os itens, alegando que os atestados apresentados são 

insuficientes para comprovar a sua qualificação técnica e que os termos de abertura e 

balanço do livro diário não foram apresentados. 



 

 

No meu entender, o cerne dos dois apontamentos é o mesmo, como também é 

similar a motivação adotada na análise desta pregoeira no julgamento da habilitação. 

Veja-se, o saudoso Prof. Hely Lopes Meirelles resume com maestria o tema: 

 

 
“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. 

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 

proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 

autoriza”. 

 

 
Vitor César Freire de Carvalho Pires esmiunçou a temática em artigo publicado 

na página DireitoNet: 

 

 
“A legalidade é um dos pilares do ordenamento, posto que é na 

legalidade que cada indivíduo encontra o fundamento das suas 

prerrogativas, assim como a fonte de seus deveres. A administração 

não tem fins próprios, mas busca na lei, assim como, em regra não tem 

liberdade, escrava que é do ordenamento. Na licitação, o Princípio da 

Legalidade possui atividade totalmente vinculada, ou seja, a falta de 

liberdade para a autoridade administrativa. A lei define as condições 

da atuação dos Agentes Administrativos, determinando as tarefas e 

impondo condições excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas.”. 

 

 
Neste sentido, esclareço que só estou autorizada a fazer o que preconiza a 

legislação e o edital, pois não posso exigir da empresa que a mesma siga uma 

formalidade que não foi determinada pela lei ou pelo ato convocatório, uma vez não há 

qualquer menção à obrigatoriedade de se apresentar termo de abertura e encerramento 

do livro diário. Os documentos e informações necessários à análise da sua boa situação 

financeira foram apresentados e de acordo com o exigido. 



 

 

De igual modo, os atestados de capacidade técnica que demonstram a 

experiência da empresa no fornecimento de materiais de expediente. O edital não 

determina um quantitativo mínimo para ser atendido. Então, não é possível exigir 

minúcias não disciplinadas no instrumento convocatório, pois não cabem requisitos 

“surpresa” no certame. Além dos atestados, que foram apresentados nos moldes 

preconizados, foram apresentadas ainda notas fiscais dos fornecimentos. Por 

conseguinte, não enxergo qualquer indício de que os referidos documentos são 

irregulares e as características dos materiais fornecidos são similares aos do objeto da 

licitação. 

Da mesma forma que devo exigir todos os documentos previstos no edital, 

não devo exigir documentos não previstos, pois ambas as situações encontram 

guarida no art. 41 e 44 da Lei nº 8.666/93: 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições 

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em 

consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os 

quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por 

esta Lei. 

§ 1º É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator 

sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que 

indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. 

 

 
O Tribunal de Contas da União abordou o tema: 

 
“A inabilitação com base em critério não previsto em edital e a 

ocultação de informações relevantes à habilitação dos licitantes ferem 

os princípios da legalidade, publicidade, do julgamento objetivo e da 

vinculação ao disposto no instrumento convocatório. (Acórdão 

6979/2014 – Primeira Câmara | Relator: AUGUSTO SHERMAN) 



 

 

A adoção de critério de julgamento distinto daqueles constantes no 

edital, ainda que próprio das rotinas do Comprasnet, macula o 

certame. (Acórdão 0130/2014 – Plenário | Relator: JOSÉ JORGE) 

 

 
Os critérios do edital foram atendidos pela recorrida e não cabe estipular 

requisitos novos ou exigências com informações ocultas para inabilitar a empresa. Pelo 

exposto, a habilitação da empresa CLICK FOTO DIGITAL EIRELI será mantida. 

 
DA DECISÃO DA PREGOEIRA 

 
 

Por todo o exposto e consubstanciado na análise da Área Técnica, concluímos 

pelo conhecimento do recurso e que no mérito lhe seja NEGADO PROVIMENTO, 

pois o que se vê no momento, é o mero inconformismo da recorrente em ser 

INABILITADA. 

 
Mantendo assim, a decisão que declarou vencedora do certame a empresa 

CLICK FOTO DIGITAL EIRELI. 

 
 

Em atenção ao art. 17, VII, Decreto 10.024/19, encaminham-se os autos à 

autoridade competente para análise, consideração e decisão do Recurso Administrativo 

em pauta. 

 
Encaminho Ao controle interno para parecer de regularidade e decisão final da 

autoridade superior 

 
Itupiranga – PA, 30 de março de 2022. 

 
 

 

 

ALICE SOUZA DAMACENO 

Pregoeira 
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