
EXCELENTÍSSIMO SR. PREGOEIRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS. 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
ARAGUANA-TO 

Protocolo Geral 

/4121:14,  

Ref.:  Edital n° 001/2019 — Pregão Presencial SRP — Tipo Menor Preço por 
Item 
Ato Administrativo de inabilitação em Licitação 

E. F. FERREIRA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 
18.320.979/0001-40, com sede na Rua Getúlio Vargas, n°417,QD.TX8LT01 Sala 
02, Bairro: SENADOR, Araguaína/TO, representada pelo Sr. ANDRÉ PEREIRA 
RODRIGUES, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF n° 041.561.681-66 RG n° 
1.185.223, residente e domiciliado na Rua: Itunibiara, n°23, Bairro: Senador 
Araguaína/TO, vem tempestivamente, perante V. Exa., apresentar: 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Com as inclusas razões,  corn  fulcro no artigo 109, inciso I, alínea a e demais 
dispositivos legais pertinentes à matéria, da Lei Federal n° 8.66/93, exercendo 
seu Direito de Petição, assegurado no artigo 5°, Inciso XXXIV, alínea a, da 
Constituição Federal, expondo e requerendo o que se segue: 

1- PRELIMINARMENTE 

Em primeiro plano, sobre o direito de petição, a RECORRENTE 
transcreve ensinamento do professor José Afonso da Silva, em sua obra "Direito 
Constitucional Positivo", ed. 1.989, página 382: 

"É importante frisar que o direito de petição não pode ser 
destituído de eficácia. Não pode a autoridade a que é 
dirigido escusar-se de pronunciar sobre a petição, quer 
para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida 
motivação". 



Também o renomado Mestre Marçal Justen filho,  "in"  Comentários à Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos, 8' ed., pág. 647 assim assevera: 

"A Constituição Federal assegura, de modo genérico, o 
direito de petição  (art.  50, XXXIV, a), como instrumento de 

defesa dos direitos pessoais, especialmente contra atos 
administrativos inválidos. Além disso, a Constituição 

assegura a publicidade dos atos administrativos  (art.  37) e 
o direito ao contraditório e à ampla defesa  (art.  50, inc. LV)." 

Assim, requer a RECORRENTE que as razões aqui formuladas sejam 
devidamente autuadas e, se não acolhidas, o que se admite apenas e tão 
somente  "ad  argumentandum", que haja uma decisão motivada sobre o pedido 
formulado. 

1.1. - DO EFEITO SUSPENSIVO 

Requer a RECORRENTE, sejam recebidas as presentes razões e 
encaminhadas à autoridade competente para sua apreciação e julgamento, em 

conformidade com o artigo 109, parágrafos 2° e 4° da Lei n° 8.666/1993, 
concedendo efeito suspensivo à inabilitação aqui impugnada até julgamento final 
na via administrativa. 

"Art.  109. Dos atos da Administração decorrentes da 
aplicação desta Lei cabem: 

§ 2o O recurso previsto nas alíneas a e b do inciso I deste 
artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade 
competente, motivadamente e presentes razões de 
interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia 
suspensiva aos demais recursos. 

§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por 
intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade." 

2- DOS FATOS  



Atendendo ao chamamento da Câmara Municipal de Araguaína para o 
certame, a Recorrente participou de Licitação Pública sob a modalidade Pregão 
Presencial, oriunda do Edital n°001/2019. 

Devidamente representada, por meio de seu representante legal, Sr. 
André Pereira Rodrigues, no dia do julgamento das propostas e habilitação, a 
Recorrente entregou dois envelopes: um contendo a proposta de preços e outro 
a documentação de habilitação. 

Após a abertura dos envelopes contendo as propostas, foi constado que 
a Recorrente sagrou-se vencedora do item 01 da Licitação. Depois foi aberto o 
envelope de n° 02 — habilitação, sendo que o Pregoeiro, Sr.  Wesley  Rafael 
Oliveira Moreira após pericia dos documentos constatou que o "Atestado de 
Capacidade Técnica não apresentava informações mínimas com informações 
pessoais do servidor emitente do atestado de capacidade Técnica como Cargo, 
R.G, CPF e não foi reconhecido a assinatura da mesma." Ao final INABILITOU 
a empresa ora Recorrente por não apresentar atestado de capacidade técnica 
valido. 

3- DO DIREITO 

Ao contrário do que foi alegado pelo Sr. Pregoeiro, a empresa Recorrente 
apresentou Atestado de Capacidade Técnica válido, vejamos o Item 12.11.1 do 
referido Edital que diz: 

12.11.2 Apresentar atestado de capacidade técnica, que 
comprove aptidão da empresa licitante para fornecimento 
de bem pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado; 

Em nenhum momento, no presente Edital faz menção de que o Atestado 
de Capacidade Técnica deveria apresentar informações pessoais do servidor 
que assinou, tampouco que fosse necessário a autenticação da assinatura do 
mesmo. Também não foi exigido timbre do órgão. 

O que ocorreu na sessão de julgamento das propostas foi uma total 
restrição ao caráter competitivo do procedimento licitatório. A empresa 
Recorrente apresentou todos os documentos exigidos pelo Edital e ainda assim 
foi inabilitada pelo Sr. Pregoeiro. 

Ab initio, cumpre verificar que o artigo 3°, caput, da Lei n° 8.666/1993 
preleciona que o Procedimento Licitatório deve ser eivado de isonomia e a 
proposta mais vantajosa deve ser selecionada: 



"Art.  3° 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." 

Outro fato que merece destaque, é que o Sr. Pregoeiro não conduziu o 
procedimento ao arrepio da Lei, visto que, mesmo considerando que o 
documento contivesse falhas ou dúvidas é assegurado o prazo de cinco dias 
úteis para regularização da documentação, de acordo com o  art.  43, § 1° da Lei 
Complementar n° 123/2006. 

Assim, a Recorrente cumpriu as exigências previstas no Edital de 
convocação, o que se extrai que não se prospera a sua inabilitação. 

Portanto, a exigência do Sr. Pregoeiro não deve contrariar os critérios 
objetivos definidos pelo Edital, de acordo com o  art.  44 e 45 da Lei n° 8.663/93.  

"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.  

Art.  45. 0 julgamento das propostas será objetivo, devendo 
a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite 
realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os 
critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e 
de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de 
maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos 
órgãos de controle." 

Imperioso depreender também que conforme o disposto no parágrafo 1°, 
inciso I, do artigo 3° da Lei 8.666/93, "é vedado aos agentes públicos admitir, 
prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato" 



A exigência diversa do constante no Edital, restringe o caráter 
competitivo do certame e estabelece preferencias ou distinções em razão dos 
interessados. 

Pois bem. 

No caso aqui  in  concreto, a inabilitação da RECORRENTE foi feita de 

forma ilegal, devendo o presente ser acatado e os autos remetidos à autoridade 
competente para decisão de acordo com o Item 15.12 de Edital. Portanto, a 
competição é a "alma da licitação", devendo-se evitar qualquer exigência 
irrelevante e destituída de interesse público, que restrinja a competição. 

4— 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 anulação da decisão em apreço, 
declarando-se a RECORRENTE habilitada para prosseguir no pleito, como 
medida da mais transparente Justiça! 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que a Comissão de 
Licitações reconsidere sua decisão e, não sendo este o entendimento, faça este 
recurso subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade 
com o parágrafo 4°, do artigo 109, da Lei n°8.666/1993, observando-se ainda o 
disposto no parágrafo 3° do mesmo artigo. 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 

Araguaína, 01 de março de 2019. 

3~ 
E. F. FERREIRA 

CNPJ n° 18.320.979/0001-40 
RECORRENTE 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

