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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2017 – COMPEL 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma de estrutura 
metálica e substituição de saia e cobertura em 175 (cento e setenta e cinco) barracas de feira livre, 
utilizadas nas Feiras Itinerantes do Município de Camaçari. 
 

DATA DE ABERTURA: 15/12/2017. 
 

RECORRENTE: LEON FRANCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME. 
  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 

No dia 19/12/2017 às 09h12min a licitante LEON FRANCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 
deu entrada na recepção da CMP, as razões do recurso da Recorrente. Portanto, tempestivo, de 
acordo com a Lei Federal n.º 10.520/2002, inc. XVIII. Vale salientar que o recurso apresentado pela 
licitante estava sem a assinatura do preposto, como a mesma foi credenciada na referida licitação a 
Pregoeira levou em consideração a documentação de credenciamento apresentada no referido 
certame, para oportunizar o direito de defesa da mesma. 
 

PRELIMINARMENTE 
 

1 – Da Admissibilidade do Recurso.  
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que a ora Recorrente atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito do Recurso na esfera Administrativa, em conformidade com o item 20.1 
do edital. 
 

20.1 “Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso dependerá 
de manifestação do licitante ao final da sessão pública, fazendo constar 
em ata a sua intenção de interpor recurso com a síntese das suas 
razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar 
memoriais relacionados à intenção manifestada, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a contar ao término daquele prazo, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.”. 
 

DOS FATOS 
 

Insurge-se a licitante LEON FRANCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, alegando: “... 
Quando da abertura do envelope contendo a documentação, foi levantado por um dos concorrentes 
um questionamento acerca do vencimento da certidão de Falência e Concordata, requerendo de 
pronto a inabilitação da RECORRENTE. Ao final, a lavratura da ata de licitação, a Comissão tornou 
inabilitada a empresa RECORRENTE, que motivou a interposição do presente recurso pelos motivos 
de fato e de direito a seguir elencados. 

 

Inicialmente cumpre ressaltar que a licitação na modalidade pregão 
caracteriza-se pelo objetivo de imprimir celeridade e eficiência nas contratações públicas, por meio 
da simplificação das regras procedimentais, condicionada aos princípios básicos estabelecidos no 
art. 40 do decreto no 3.555/2000: 

 

"Art. 40 A licitação na modalidade de Pregão é juridicamente 
condicionada aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo, bem assim aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, 
razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, 
seletividade e comparação objeto das propostas. 
Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 
desde que não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação." (grifo nosso) 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

A Recorrente pretende, através de seu recurso, reverter sua declaração de desabilitação no Pregão 
Presencial no 117/2017. A desabilitação da empresa LEON FRANCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA ME foi declarada pela Sra. Pregoeira da COMPEL, em sessão pública, fazendo-se constar na 
ata o seguinte; 

"O licitante LEON FRANCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP 
ofertou o menor preço global de R$ 78.750,00 (setenta e oito mil e 
quinhentos reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, 
portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. 
Após análise da documentação a Pregoeira classificou a proposta. Após 
análise da documentação, a Pregoeira verificou que a licitante 
apresentou a Certidão de Falência e Concordata vencida item 9.22, 
alínea "b" vencida.  

A LEON FRANCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME em suas 
razões de recurso alega que cumpriu todas as exigências editalícias, em especial a contida no item 
9.24, que trata da apresentação de qualificação econômica-financeira por "Certidão(ões) Negativa(s) 
de Pedido de Falência ou Concordata ou Recuperação Judicial.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.Frisamos que foram cumpridas todas as solicitações editalíssias. Acompanha junto a este 
Recurso Administrativo a referiria certidão em plena vigência. 

DO PEDIDO 
Assim, diante de tudo ora exposto, a RECORRENTE requer digne-se V. Exa. Conhecer as razões 
do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, dando-lhe PROVIMENTO, culminando assim com a 
aceitação da referida certidão atualizada, culminando na anulação da decisão de inabilitação em 
apreço, declarando-se a RECORRENTE ARREMATADOTA E ADJUCADA VENCEDORA para 
prosseguir no pleito, como medida da mais transparente Justiça! 

DO JULGAMENTO  
 

A Pregoeira esclarece que na licitação os interessados e a própria Administração ficam atrelados ao 
instrumento convocatório, que é a ferramenta que instrui e constitui regras ao certame, condições e 
cláusulas específicas para a posterior contratação, visando à eficiência e a segurança do serviço 
público. Nele são tracejados as metodologias, as propostas, a documentação, o julgamento e o 
próprio contrato.  
 

Os princípios norteadores da licitação pública devem ser percebidos em sua plenitude, e não 
interpretados solitariamente, ou privilegiando um em detrimento do outro. A Administração Pública 
tem por obrigação selecionar a proposta mais vantajosa, no entanto, sem afetar os demais princípios 
concernentes ao julgamento e processamento da licitação tais como: legalidade, impessoalidade, 
moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório 
e julgamento objetivo das propostas.  

 
9.3.6 PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
 
Trata–se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. 
Além de mencionado no artigo 3º da Lei nº 8.666/93, ainda tem seu sentido 
explicitado no artigo 41, segundo o qual ‘a Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao que se acha estritamente vinculada. 
 
Textos doutrinários transcritos: In Maria Sylvia Zanella Di Pietro – Direito 
Administrativo - 28 Edição - Editora Atlas, 2014, págs. 419, 420, 421, 422, 423, 
464,465 e 466. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Na sessão de abertura que aconteceu no dia 15/12/2017, após análise do documento de habilitação 
apresentada pela empresa LEON FRANCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME verificou-se 
que a referida licitante não atendeu ao disposto no edital, senão vejamos: 
 

9. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º 2 
 
9.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção 

daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em 
originais, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor 
da unidade que realizará o Pregão, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo 
aceitos “protocolos” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos 
requeridos neste edital. 

 
9.2.4 Qualificação Econômico-Financeira 

 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

 
9.2.6 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, 
reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A recorrente não cumpriu com as determinações exigidas, sendo ela mesma a responsável por sua 
inabilitação no certame conforme documento abaixo: 
 
Nessa linha de raciocínio, vale ressaltar mais uma vez, que o procedimento licitatório é resguardado 
pelo princípio da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal 
artigo veda à Administração o descumprimento das normas contidas no edital. 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

 
Sendo assim, a Pregoeira e equipe de apoio, entende que as alegações trazidas pela Recorrente, 
não devem prosperar, mantendo a decisão proferida na sessão de abertura relativa à licitação em 
epígrafe. 
 
As licitações públicas pautam-se num conjunto de formalidades, que devem ser observadas, quando 
pautadas na legislação em vigor, desconsiderar qualquer formalidade desses processos é ferir a lei, além 
do que se observaria a mácula ao princípio da vinculação ao edital, acima tratado. 
 
No caso em tela, mesmo sustentado o contrário pela recorrente, a aceitação de certidão vencida para 
habilitação de licitante, seria admitir a quebra aos ditames da Lei nº 8666/93, aqui usada subsidiariamente, 
nos termo do art. 9º, da Lei nº 10520/02. 
 
Também postulado pela recorrente, mas que a nosso entender não cabe no caso sob análise, é a 
realização de diligência, pois esta se presta a esclarecer eventuais incertezas, pontos controvertidos, 
todavia neste caso não nos resta dúvida, a licitante apresentou documento (certidão de falência) vencida.  
 
Ressalte-se que a certidão de falência, que ensejou a inabilitação da empresa recorrente, não pode ser 
emitida pelos sítios eletrônicos, devendo ser requerida, no caso do Estado do Bahia, diretamente junto ao 
Poder Judiciário, o que impede, durante a realização da sessão pública, qualquer diligência da Pregoeira.  
 
Uma vez demonstrado que a decisão foi amparada por critérios objetivos não cabe a alegação de violação 
ao princípio da isonomia, pois admitir a habilitação de licitante que apresentou certidões vencidas seria uma 
agressão aos direitos dos demais licitantes, que seguiram rigorosamente as disposições publicadas no 
Edital. 
 
DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, o Pregoeiro, fundamentada nos termos do Edital, com base nos princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, e do julgamento objetivo, na melhor doutrina e 
nos dispositivos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8666/93, resolve conhecer do recurso 
interposto pela licitante LEON FRANCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME para no mérito: 
 

1. Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, para, em consonância com os princípios e 
normas que regem a licitação, manter inabilitada a licitante LEON FRANCO CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA ME para o Lote Único. 

 
2. Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação da Sr. Secretário 

Municipal da Administração para ratificação da decisão. 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 03 de janeiro de 2017. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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