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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 029/2022 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 148/2022
O Município de Eunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
16.233.439/0001-02, com sede na Rua Arquimedes Martins, 525, Centauro – Eunápolis-BA, representado pela
Prefeita Municipal, Srª. Cordélia Torres de Almeida, considerando o julgamento da licitação e decisão
hierárquica do Pregão Eletrônico nº 029/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo nº
148/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa S&S LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no
CNPJ: 09.208.990/0001-22, localizada a RUA 01, Nº. 19 – Bairro: FORNO VELHO, Cidade: SÃO MATEUS - ES, CEP:
29.937-750, representada pelo Sr. CELIO DOS SANTOS MEIRELES, brasileira, solteiro, Produtor de Eventos,
inscrito no CPF nº 019.795.627-09, RG 3581523 SSP/ES, de acordo com a classificação nos lotes I, II, III, VII, VIII,
IX, X por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se
as partes às normas constantes da Lei 8.666/93, e suas alterações e no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, COM
MONTAGEM E DESMONTAGEM, GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, MINI TRIO, CARRO DE SOM, E
OUTROS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E DO EVENTO DENOMINADO “SÃO JOÃO SE ENCONTRA
COM PEDRÃO”, A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, conforme condições e especificações
constantes nesta Ata e discriminados no Processo Administrativo 148/2021 nos anexos do edital PE 0029/2022
(SRP) e na proposta vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS
2.1 Os preços a serem pagos ao FORNECEDOR REGISTRADO serão os constantes nesta Ata de Registro de
Preços.
2.2 O valor total registrado nesta Ata é de R$ 2.481.432,42 (dois milhões quatrocentos e oitenta e um mil
quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), sendo os seguintes itens e preços:

LOTE I – LOCAÇÃO DE ESTRUTURA
EVENTO – SÃO JOÃO
VALOR MÉDIO (R$)
ITEM

DESCRIÇÃO

1

(QUATRO UNIDADES DE PALCO) 10 x 10 com
cobertura em alumínio P-30 com lona sintética Night
& Day, anti-chamas, anti-mofo, com piso em
praticáveis de alumínio e compensado naval 20 mm.
A estrutura deverá possuir aterramento. CONFORME
PROJETO EM ANEXO

dia

11

(QUARENTA E CINCO TOLDOS) 3,00X3,00X2,50M
CHAPÉU DE BRUXA, em estrutura tubular, com
cobertura em lona ante mofo, ante chama e 04
(quatro) calhas metálicas treliçadas para coletar
água de chuvas.

dia

(QUARENTA E CINCO TOLDOS) 5,00 x 5,00 x 2,50 M
CHAPÉU DE BRUXA em estrutura galvanizada, pés
direito de 3 metros de altura, pilar com secção
quadra de 15x15cm que serve de condutor para

dia

2

3

UND

QTD

MARCA
UNIT

TOTAL

S&S

9.524,35

104.767,87

11

S&S

5.170,81

56.878,90

11

S&S

5.890,41

64.794,50
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conduzir águas pluviais 4(quatro) calhas metálicas
treliçadas para coleta de águas de chuvas, em lona
sintética com formato de tronco de pirâmide de base
quadrada e uma pirâmide sobre poste juntos
constituídas do mesmo material, que funciona como
exaustor ou saída de emergência das
correntes de ar existente.
4

(QUATRO CAMARIM) 5 X 5 EM OCTANOME COM
MOBILIÁRIO E AR CONDICIONADO 10.000 BETUS E
SANITÁRIOS QUÍMICOS.Com aterramento

dia

11

S&S

3.104,46

34.149,10

S&S

4.731,70

23.658,52

S&S

5.022,36

25.111,79

S&S

7.467,90

37.339,52

S&S

62,43

124.855,74

S&S

16,00

3.200,31

S&S

26,33

7.899,20

S&S

46,02

9.204,01

EVENTO - SÃO JOÃO SE ENCONTRA COM PEDRÃO
5

6

7

8

9

10

11

(QUARENTA TOLDOS) 3,00MX3,00M CHAPEU DE
BRUXA, em estrutura tubular, com cobertura em
lona ante mofo, ante chama e 04 (quatro) calhas
metálicas treliçadas para coletar água de chuvas.
CONFORME PROJETO EM ANEXO

dia

(QUARENTA TOLDOS) 5,00 x 5,00 CHAPEU DE BRUXA
em estrutura galvanizada, pés direito de 3 metrosde
altura, pilar com secção quadra de 15x15cm que
serve de condutor para conduzir águas pluviais
4(quatro) calhas metálicas treliçadas para coleta de
águas de chuvas, em lona sintética com formato de
tronco de pirâmide de base quadrada e uma
pirâmide sobre poste juntos constituídas do mesmo
material, que funciona como exaustor ou saída de
emergência das correntes de ar existente.
CONFORME PROJETO EM ANEXO

dia

(DEZ TENDAS) 10,00 x 10,00 – Em alumínio Q30
pesado, duas águas, pés direito de 3,00m de altura,
LONA DE COBERTURA – Laminado de PVC
impermeável, auto-extinguível, black-out solar,
tratamentos: anti UV extra durável (alta resistência
ao calor), anti-chama, anti-mofo, sem costuras
mecânicas e com emendas vulcanizadas a quente
reforçada nos pontos de maior desgaste ou ruptura
da lona, a estrutura devera ter aterramento.
Conforme PROJETO EM ANEXO

dia

TENDA CURVADA – montada em percas de alumínio
Q30 de 5 e 4 metros medindo 20 metros frente por
100 de comprimento ( 2000 metros quadrados) com
espaçamento do pês de 5 em 5 metros, em formato
especial de treliças horizontais e transversais
sobrepostas, do tipo Box Truss 760x660, fabricado
em duro alumínio, soldado com liga 6351 – T6,
revestido em lona modelo Fortcover do tipo black
out, anti-chama e anti-fungos comprovado por laudo
de flamabilidade, a estrutura devera possui
aterramento. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS

m²

Lona modelo Fortcover do tipo black out, anti-chama
e anti-fungos comprovado por laudo de
flamabilidade, para fechamento medindo 3x3m Locação 5 diarias

und

Lona modelo Fortcover do tipo black out, anti-chama
e anti-fungos comprovado por laudo de
flamabilidade, para fechamento medindo 5x5m LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS

und

Lona modelo Fortcover do tipo black out, anti-chama
e anti-fungos comprovado por laudo de

und

5

5

5

2.000

200

300

200
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flamabilidade, para fechamento medindo 10x10m LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS
12

13

14

15

16

17

18

19

Fechamento - Em estrutura metálica galvanizada
medindo 200 x250 cm cada lamina. - LOCAÇÃO POR
05 DIARIAS

m

DUAS UNIDADES DE Portal – em estrutura em
treliçadas tipo elite, com largura de 20 x 10 m de
altura por 5m de profundidade (CONFORME
PROJETO EM ANEXO)

dia

DUAS UNIDADES DE Portal- em estrutura em
treliçadas tipo elite, com largura de 12 x 10 m de
altura por 5 m de profundidade(CONFORME
PROJETO EM ANEXO)

dia

Posto Elevado - Em estrutura metálica tubular com
peças articuláveis e desmontáveis encaixe, tendo
como base 02 cavaletes laterais em tubos de aço de
2.1/2 (duas e meia polegada), pintada na cor
alumínio, com uma escada de acesso metálica
tubular; assento com capacidade para 07 (sete)
policias; cobertura; corrimão frontal; encosto.
Comprimento: 3.10 – largura: 0,35cm; piso
comprimento: 3 m – largura; 0,71cm; Comprimento
total da cobertura: 3,85 x 1.50m. Altura do chão ao
piso: 1,15m; do piso ao assento; 0,50 cm; do chão ao
piso: 1,65m; do piso ao teto 1,95m; altura total;
3,45m: Identificação frontal com os dizeres Policia
Militar de Bahia e o brasão da PM e Corpo de
Bombeiros. CONFORME PROJETO -- LOCAÇÃO POR
05 DIARIAS

und

Disciplinadores - Utilizado para ordenar filas de
forma a disciplinar o acesso de pessoas em locais.
Medindo 2m de comprimento e 1m de altura, de
tubo galvonizado.- LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS

m

(DUAS UNIDADES DE PALCO) MEDINDO 16 x 14 x 12
(GRANDE PORTE) - do tipo duas águas, em formato
especial de treliças horizontais e transversais
sobrepostas, do tipo Box Truss Q-30 E Q-50,
fabricado em duroalumínio, soldado com liga 6351 –
T6, com torres de P- 50, para sustentação do Som, e
revestido em lona modelo Fortcover do tipo black
out, anti-chama e anti-fungos comprovado por laudo
de flamabilidade, com capacidade de carga não
inferior a 14000 kg distribuída uniformemente, com
piso com 2,20 de altura chao em compensado naval
de 20 mm, revestido EASYFLOOR PLUS na cor preta e
uma escada e rampa de acesso, uma área de serviço
de 5 x 6 no mesmo nível do piso (aterramento).
frente revestida com lona branca para receber
projeção mapeada CONFORME O PROJETO

dia

(SEIS UNIDADES DE CAMARINS EM OCTONOME)
COM TS 2,20 X 1,00 COM MOBILIÁRIO E AR
CONDICIONADO 10.000 BETUS E SANITÁRIOS
QUÍMICOS, COM DECORAÇÃO COM MANUTENÇÃO
DIÁRIA

dia

CAMAROTE OFICIAL- 10 X 14 do tipo duas águas, em
formato especial de treliças horizontais e
transversais sobrepostas, do tipo Box Truss Q-30 E Q50, fabricado em duroalumínio, e revestido em lona
modelo Fortcover do tipo black out, anti-chama e

m²

1.000

S&S

19,06

19.064,33

S&S

7.453,84

37.269,20

S&S

5.852,12

29.260,62

S&S

300,03

3.000,29

S&S

33,75

16.876,62

S&S

30.471,68

152.358,38

S&S

5.117,68

25.588,39

S&S

485,20

67.928,40

5

5

10

500

5

5

140
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anti-fungos comprovado por laudo de flamabilidade.
todo mobiliado Com piso em compensado naval
plastificado 20 mm, revestidos com EASYFLOOR
PLUS na cor azul, frente revestida com lona branca
para receber projeção mapeada (ATERRAMENTO).
BANHEIROS HIDRÁULICOS com ar condicionado:
modular, tipo container, com medidas padrão de
1,10 X 1,10 mts construído com paredes isotérmicas,
Cobertura isotérmica, instalações elétricas,
iluminação com luminárias em LED de embutir, Cor
do banheiro branco. Vaso sanitário em PEAD por
processo de rotomoldagem, resistência 8X superior
ao similar de louça, com caixa acoplada de descarga
econômica. Instalações Hidráulicas e Elétricas
inclusas.tenta 10x10 em aluminio Q30 duas aguas,
com lonas brancas anti-chamas e anti-mofo,piso em
madeira medindo 100 metros quadrados coberto
com grama sintetica verde e mobiliado. - LOCAÇÃO
POR
05
DIARIAS
CONFORME O PROJETO.
20

(TRÊS UNIDADES DE CAMAROTE) MEDINDO 10 X 10
(100 M²) do tipo duas águas, em formato especial de
treliças horizontais e transversais sobrepostas, do
tipo Box Truss Q-30 E Q-50, fabricado em duro
alumínio, e revestido em lona modelo Fortcover do
tipo black out, anti-chama e anti-fungos comprovado
por laudo de flamabilidade. todo mobiliado
Com piso em compensado naval plastificado 20 mm,
revestidos com EASYFLOOR PLUS na cor azul, frente
revestida com lona branca para receber projeção
mapeada 5 diarias. ATERRAMENTO. CONFORME O
PROJETO. - LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS

m²

(DEZ UNIDADES DE STAND CLIMATIZADO COM
VIDRO) medindo 25,00m2, paredes estruturadas em
perfis de alumínio anodizado, octanorme, contra
ventada com pergolado, formada por travessa Z-500
demalha 960 x 960, do mesmo material, fechamento
com painéis TS branco e vidro em forma de meia
parede, piso em compensado naval de 20 mm,
revestido em grama sintética nas cores (azul, verde,
vermelho e preto), com aterramento. (PARA A
MONTAGEM DE POSTO MEDICO, POSTO DA PM E
BOMBEIROS) CONFORME PROJETO. - LOCAÇÃO POR
05 DIARIAS

m²

(CINQUENTA STANDS BÁSICOS) medindo 25,00m2,
paredes estruturadas em perfis de alumínio
anodizado, octanorme, contra ventada com
pergolado formado por travessa Z-500 de 960 x 960,
do mesmo material, fechamento com painéis TS
branco gelo e piso em compensado naval de 20 mm,
revestido em grama sintética nas cores (azul, verde,
vermelho e preto), com aterramento. (para a
montagem de barracas restaurantes) CONFORME
PROJETO - LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS

m²

23

Tablado– Em estrutura de madeira em formato deck
de 20 mm - LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS

m²

2.000

24

PISO EASYFLOOR PLUS-modulo medindo 100 cm x
25cm com encaixe e travamento em T, moldado em
plástico polipropileno de alta resistência e impacto,

m²

1.000

21

22

300

S&S

295,34

88.602,26

S&S

101,57

25.393,06

S&S

80,79

100.986,26

S&S

17,50

35.003,36

S&S

24,14

24.142,94

250

1.250
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com proteção ante fogo padrão UL, com superfície
antiderrapante - LOCAÇÃO POR 05 DIARIAS
25

ESTRUTURA EM Q30 - Estrutura em alumínio padrão
30 cm, para montagem de estruturas portarias,
grides, banners, totens etc. - LOCAÇÃO POR 05
DIARIAS

m

2.000

S&S

41,33

TOTAL LOTE I (R$)

82.664,19

1.199.997,73

LOTE II – LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PAINÉIS EM LED
EVENTO - SÃO JOÃO
VALOR MÉDIO (R$)
ITEM
1

DESCRIÇÃO

(QUATRO

UNIDADES
DE
SONORIZAÇÃO
PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE), COM AS
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

UND
DIARIA

QTD

MARCA
UNIT

TOTAL

S&S

7.966,13

87.627,38

S&S

6.586,43

72.450,68

11

SISTEMA LINE ARRAY COM 20 ALTAS COM 2 X 12” +
1 X 10”+
2X DRIVER COM 40 SUB 18”MTL 1X AMPLIFICAÇÃO:
04 TIME ONE SL1225 02 TIME ONE SL1425 04
MACHINE 7400
02 MACHINE 2400
02 TIME ONE 803
02 TIME ONE 802
02 MACHINE 4.0 SISTEMA DE FRENTE (PA)
01 MESA DIGITAL YAMAHA M7CL
01 PROCESSADOR ULTRA DRIVE PRO DCX 2496
SISTEMA DE PALCO
01 MESA DIGITAL YAMAHA M7CL COM 24
AUXILIARES 01 PROCESSADOR ULTRA DRIVE PRO
DCX 2496
01 POWER PLAY PRO HÁ 8000 01 KIT PARA BATERIA
SANSOM
02 MICROFONES SEM FIO SHURE BETA SM 58 - 10
MICROFONES SHURE SM 5815 MICROFONES SHURE
SM 57
10 MICROFONES SHURE BETA SM 57 - 01
MICROFONES AKG 112P/BUMBO
03 MICROFONES CONDENSADOR AR 1CM 15 DIRECT
BOX PASSIVO
05 DIRECT BOX ATIVO
01 CUBO DE GUITARRA CARLBRO GLX150T 01 CUBO
DE
GUITARRA
GX
212
GREAT
PARA BAIXO HARTKE SYSTEM 3500 COM MODULO
410 E 115 15 GARRAS
25 PEDESTAIS GIRAFA
01 SLIDE L/R COM 4 SUB DUPLO MTL 1X E 4 ALTAS 01
/SUB18” PARA BATERIA
04 MONITORES SM 400
2

(QUATRO UNIDADE DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO
PORTE) COMPOSTA DE:

DIARIA

11

04 MONITORES ILUMINAÇÃO
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12 BLIM 200 5R
16 PAR LED
02 MINE BRUT
12 PAR 64
01 MESA PILOT 2000
01 RACK DE LUZ 12 CANAIS
01 GRID 8/6M
3

(QUATRO UNIDADES) LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED

DIÁRIA

11

High Definition - OutDoor - p3 - Processador 4k Notebook i7, HD SSD 1Tb, 32Gb Memória Ram e
Placa Vídeo Dedicada, com 48 M²

S&S

3.290,48

36.195,23

S&S

16.550,93

82.754,63

EVENTO - SÃO JOÃO SE ENCONTRA COM PEDRÃO
4

(DUAS UNIDADES DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL
DE GRANDE PORTE), SISTEMA LCR com as seguintes
características, Sistema de PA: Line Array LS AUDIO
SLINPEC 210 passivo 3 vias 64 dividido em 4 torres,
sendo (oito caixas de altas e oito caixas de subs 2x18”
de cada lado do palco formando o LRLR);04 Bumps
em aço para FLY com capacidade de 2 TON; 04 talhas
mecânicas de 10 metros com capacidade de 2 TON
para içar os bumps e caixas de pas; 04 racks de
amplificação da nova linha importada da
POWERSOFT série X com DSPS e todos os presets
para gerenciamento interno feito pelo próprio
fabricante da LS AUDIO e gerenciamento de AC
PENTACUSTICA PC 9000; 01 rack drive com
gerenciamento de energia PENTACUSTICA PC 8000,
comunicação intercom entre PA e Monitor,
gerenciamentos digitais importados LAKE LM26, DBX
driverack 4800, painéis de patch; 01 notebook com
software de montagem próprio LS AUDIO, ARMONIA
e SMAART para leitura e alinhamento de todo
sistema; 01 console digital VENUE MIX RACK PLUS
3DSPS; 01 console digital YAMAHA PM5D RH V2.27;
04 caixas LS AUDIO SLINPEC 208 para Front fill
(gargarejo) na frente do palco com cabos e
amplificação necessária MACHINE linha PSL todo
processado digitalmente com preset de fábrica; 02
torres de delay a 50 metros da fonte sonora
principal, stéreo 2 vias de 8, sendo (4 caixas de alta
Line Array 210 em cada torre), Torres de Delay toda
amplificada e processada com preset digitalmente
com cabeação necessária; AC 110 e 220v estabilizado
e aterrado na house-mix com tomadas padrão NEMA
e POWERCOM PENTACUSTICA; 01 cabo multivias de
12 canais com 70 metros para ligação entre
amplificadores e gerenciadores; 40 metros em peças
de protetores de cabos em borracha preta com
tampas amarelas de 05 canaletas para proteção dos
cabos de ligação entre house-mix e palco de alta
capacidade de carga; Sistema de monitor para cada
PALCO: Side fill duplo stéreo passivo 4 vias modelo
EAW KF 850 + SUB com componentes importados
RCF e B&C, sendo (Duas caixas de alta e duas caixas
de sub de cada lado formando o LR); Gerenciamento
com preset digital por dois processadores DBX
driverack 260 seis saídas cada; 02 racks de
amplificadores MACHINE PSL com sistema de
gerenciamento de AC PENTACUSTICA PC9000; 01

DIARIA

5
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cabo multivias de 30 metros de 08 vias para ligação
entre racks de amplificadores e gerenciadores; 01
rack drive com gerenciamento de energia
PENTACUSTICA PC 8000, comunicação intercom
entre PA e Monitor, gerenciamento digital
importado DBX driverack 260, painéis de patch,
powerplay com 8 canais para fones; Sistema de
backline para cada PALCO: 01 console YAMAHA
M7CL digital com placas de saídas, com alta
tecnologia para a mixagem com 48 input por 24
output; 01 console YAMAHA M7CL digital com placas
de saídas, com alta tecnologia para a mixagem com
48 input por 24 output; 04 monitores passivos SM
400 com amplificação compatível; 04 cabos para
monitores 2x4mm de tamanhos variados e
conectores NL4 NEUTRIK; 01 caixa SUBDRUM 1x21¨
para Drum com cabo de 2x4mm NL4 NEUTRIK; 01
amplificador de guitarra FENDER REVERB TWIN
valvulado ou MARSHALL valvulado com caixa 1960ª
ou METEORO VECTOR 3; 01 amplificador de
contrabaixo HARTKE, com uma caixa de quatro alto
falantes de 10 polegadas AK 410 e outra caixa com
um alto falante de 15 polegadas AK 115; 01
multicabo AMPHENOL de 56 vias com chave de
ground/lift por canal entre palco e PA com 70 metros
e mais 15 metros de spliter; 150 cabos de microfones
balanceados (xlr) entre 3, 5, 10 e 15 metros; 40 cabos
P10; 04 multivias subsnakes com multipinos de 12
canais AMPHENOL de 25 metros; 02 multivias
subsnakes de 06 canais de 20 metros; 04 multivias
espaguetados variados de 12 e 06 canais de vários
tamanhos; 40 pedestais novos entre pequenos,
médios e grandes girafas; 06 Garras LP para
instrumentos; 20 Direct box IMP 2 passivos; 10
adaptadores para fones P10 x XLR; 06 Direct box
ativos; 02 microfones sem fio SHURE SLX 4 Beta 58
UHF; 12 microfones SHURE SM 58; 12 microfones
SHURE SM 58; 12 microfones direcionais SHURE SM
57; 01 microfone AKG D112; 01 microfone SHURE
Beta 52a; 01 microfone SHURE Beta 91a; 05
microfones condenser SHURE SM 81; 06 microfones
SENNHEISER E 604 ou E 904; 01 microfone
SENNHEISER E 609; 10 Praticáveis 2x1 mt padrão
FEELING; 01 bateria completa com peles novas
hidráulicas PEARL EXR Sport sendo 01 bumbo 22”, 02
tons, 02 surdos, 01 caixa, 03 estantes para pratos, 01
máquina de cimbal, 01 banco, 01 estante para caixa,
01 pedal para bumbo; 01 transformador com 117v
de 10 Kvas de potência com opção de aumento do
trafo para o sistema de monitor com vários recursos
de saídas em plugues industriais de 32 e 16 ampéres,
uma régua padrão rack com 8 tomadas NBR e 2
saídas em POWERCOM estabilizado e aterrado; 14
réguas de AC 117v em inox PENTACUSTICA; 04
extintores carregados em CO2 de 6kg com placas
refletivas de sinalização e tripés de sustentação;
Todo o sistema de gerenciamento de energia em
racks de amplificadores e periféricos da marca
PENTACUSTICA; 01 Main Power trifásica de AC
GERAL PENTACUSTICA com entradas e saídas padrão
camlock 400A e 150A, com proteção por contactora
de 400A, saídas com plugues industriais 32A e 16A
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5

6

7

com disjuntores de 70A individuais, 24 saídas com
padrão NEMA 10A com disjuntor individual, sistema
de aterramento em cada plugue ligado a entrada
camlock VERDE principal, com tensão em 380v, com
chave geral tipo faca; 05 cabos de 35mm cada com
50 metros para fase R S Quite NEUTRO e TERRA, com
aterramento.
(DUAS UNIDADES DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE
PORTE), Composta de Sistema todo digital; 12
Moving BEAM 200 5R; 18 Canhões Par LED 3watts
RGBWA; 06 Aparelhos elipsoidal 25-50° com iris e
zoom novos; 02 varas com seis lâmpadas de par 64
foco 5 1000watts; 04 varas com quatro lâmpadas
ACL; 06 minibruts com seis lâmpadas cada
4000watts; 02 minibruts com quatro lâmpadas cada;
03 máquinas de fumaça 3000watts DMX; 02
ventiladores para máquinas de fumaça; Racks
dimmer digitais DMX de 12 canais; 24 canais de
dimmer; 36 canais de PROPOWER; Consoles GRAND
MA COMAND WING+FADER com 7 universos e
Avolites Regia 2010; 01 Main Power trifásica de AC
GERAL com entradas e saídas padrão camlock 400
ampéres, com proteção por contactora de 400
ampéres, disjuntores em todas as saídas com tensão
em 380v, relógio voltímetro por fase, coolers; 05
cabos de 55mm cada com 50 metros para fase R S T,
NEUTRO e TERRA; 01 cabo multivias de 70 metros de
6 canais entre house-mix e palco; Toda cabeação
revisada e necessária para a mesma;

DIARIA

(QUATRO UNIDADE) LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED
High Definition - outdoor - p3 - Processador 4k Notebook i7, HD SSD 1Tb, 32Gb Memória Ram e
Placa Vídeo Dedicada.(4 paineis de led 4x8 32
metros)

DIARIA

(SEIS UNIDADES) DE Projetores 20.000 Ansi Lumens
Panasonic RZ 21K Laser - 1 Gerador de 260 kva(com
caixa de passagem na house mix - 8 conteúdo
específico de configuração 4k de codec h-264 tema
são João - 1 vj mais 6 auxiliares técnicos - 1 mesa de
corte para o ao vivo - 1 placa de audio behringer - 1
placa de captura.

DIARIA

5

S&S

13.561,58

67.807,88

S&S

11.382,53

56.912,63

S&S

8.979,00

44.895,00

5

5

TOTAL LOTE II (R$)

448.643,40

LOTE III - GERADORES
EVENTO - SÃO JOÃO
VALOR MÉDIO (R$)
ITEM
1

DESCRIÇÃO
(QUATRO UNIDADE DE GERADOR 250 KVA), diária de
12 horas devidamente cercado com grades de
proteção silenciados a diesel, com reguladores
eletrónico de tensão e frequência, painel eletrónico
completo (voltímetro, frequencímetro e comando,
etc) disjuntores geral Tripolar, com chave trifásica,
nas tenções 110,220 e 380 v. Estabilizado, aterrado e
com chave reversora. Conforme a nr-10 norma
regulamentadora para segurança; instalações e

UND
DIARIA

QTD

MARCA
UNIT

TOTAL

13.614,84

149.763,24

11

S&S
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serviços de eletricidade, conforme portaria 3.214 do
ministério do trabalho.

EVENTO – SÃO JOÃO SE ENCOTNRA COM PEDRÃO
2

(TRÊS UNIDADES DE GERADOR) 250 KVA, diária de 12
horas devidamente cercado com grades de proteção
silenciados a diesel, com reguladores eletrónico de
tensão e frequência, painel eletrónico completo
(voltímetro, frequencímetro e comando, etc)
disjuntores geral Tripolar, com chave trifasica, nas
tenções 110,220 e 380 v. Estabilizado, aterrado e
com chave reversora. Conforme a nr-10 norma
regulamentadora para segurança; instalações e
serviços de eletricidade, conforme portaria 3.214 do
ministério do trabalho.

DIARIA

5

S&S

10.038,06

TOTAL LOTE III (R$)

50.190,30

199.953,54

LOTE VII – LOCAÇÃO DE VANS
VALOR MÉDIO (R$)
ITEM
1

DESCRIÇÃO
Serviços de locação de 04 veículos tipo VAN, com ar
condicionado para translado dos artistas e sua
equipe durante o evento "São João se encontra com
Pedrão", a ser realizado nos dias 28/06/2022 a
04/07/2022, COM MOTORISTA.

UND
DIARIA

QTD

MARCA
UNIT

TOTAL

5.714,00

39.998,00

7

S&S

TOTAL LOTE VII (R$)

LOTE VIII – SERVIÇO DE BUFFET
VALOR MÉDIO (R$)
ITEM
1

DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE BUFFET em 6(seis) camarins durante o
evento "São João se encontra com Pedrão", a ser
realizado nos dias 29/06 a 03/07/2022, contendo:
frutas da época, salgados, sanduiches, café, agua de
coco, sucos, energéticos, refrigerantes.

UND
por
pessoa

QTD

MARCA
UNIT

TOTAL

26,66

39.990,00

1.500

S&S

TOTAL LOTE VIII (R$)

LOTE IX – SERVIÇOS DE PRODUCAÇÃO
VALOR MÉDIO (R$)
ITEM
1

DESCRIÇÃO

UND

QTD

SEGURANÇA – Segurança para palco e entrada do
evento – 200 seguranças por cada dia de evento

DIARIA

5

EQUIPE CARREGADOR – Apoio na montagem e
desmontagem da estrutura das bandas e
carregamento dos equipamentos – 40 pessoas por
dia de evento.

DIARIA

5

PRODUTOR ASSISTENTE – Para apoio à coordenação
do evento na fiscalização de toda estrutura e
organização – 02 pessoas.

DIARIA

5

PRODUTOR RECEPTIVO DAS BANDAS – Recepção
das bandas principais no aeroporto de Porto Seguro,

DIARIA

5

MARCA
UNIT

TOTAL

S&S

44.466,30

222.331,50

S&S

5.555,39

27.776,93

S&S

2.474,22

12.371,11

S&S

2.309,10

11.545,49
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acompanhamento ao hotel em Eunápolis-Ba e do
hotel ao local do evento, além do retorno ao
aeroporto de Porto Seguro - 02 pessoas
PRODUTOR DE PALCO – Logística da organização, da
montagem e desmontagem das bandas, organização
dos horários e controle de acesso ao palco - 02
pessoa.

DIARIA

5

PRODUTOR DE CAMARIM - Logística de organização,
alimentação e controle dos camarins - 02 pessoa.

DIARIA

5

BRIGADISTA – Serão 70 (setenta) pessoas
capacitadas para atuar na prevenção, abandono e
combate a um princípio de incêndio e prestar os
primeiros socorros.

DIARIA

5

(CEM UNIDADES) DETECTOR DE METAL – Para
revista nas entradas principais do evento;

DIARIA

(CINQUENTA) RÁDIO COMUNICADOR – Com
alcance mínimo de 03 km

DIARIA

S&S

2.548,40

12.741,98

S&S

919,13

4.595,63

S&S

21.033,45

105.167,25

5

S&S

6.381,63

31.908,15

5

S&S

4.208,63

21.043,13

TOTAL LOTE IX (R$)

449.481,15

LOTE X – HOSPEDAGEM
VALOR MÉDIO (R$)
ITEM
1

DESCRIÇÃO
Serviço de Hospedagem quarto suíte dupla, com café
da manhã. Para acomodação das bandas, média de
30 pessoas por banda.

UND
DIARIA

QTD

MARCA
UNIT

TOTAL

204,00

102.000,00

500

S&S
TOTAL LOTE X (R$)

102.000,00

2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
3.1 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se a situação descrita na alínea “d” do inciso
II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DESTA ATA
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço será de 06 (seis) meses, a partir da data da sua
assinatura, prorrogável uma vez, pelo mesmo período, se comprovada a vantajosidade de suas condições
negociais.
4.2 Na hipótese do fornecimento de todo o volume registrado em ata antes da data acima definida considerarse-á encerrada a presente Ata de registro de Preços, independentemente de qualquer outra providência.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
5.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela administração, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, quando a LICITANTE:
5.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NUFGQTZEOEUXMKREMTKYMT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Junho de 2022
12 - Ano XIII - Nº 8204

Eunápolis

Página 11 de 11

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
5.1.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
5.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste tornar-se superior aos praticados no mercado;
5.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser cancelada por
razões de interesse público;
5.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nos itens 5.1.1 e 5.1.2 desta
cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento;
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências
encaminhadas pelo Fornecedor Registrado serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.
6.2 As especificações técnicas e demais condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2022,
integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
6.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal
8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte
integrante desta Ata, independentemente de suas transcrições.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Prefeitura Municipal
de Eunápolis e do Fornecedor Beneficiário.

Eunápolis/BA, 23 de junho de 2022.

______________________________
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA

___________________________________________
S&S LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
FORNECEDOR REGISTRADO
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 029/2022 (SRP)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 148/2022
O Município de Eunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
16.233.439/0001-02, com sede na Rua Arquimedes Martins, 525, Centauro – Eunápolis-BA, representado pela
Prefeita Municipal, Srª. Cordélia Torres de Almeida, considerando o julgamento da licitação, Pregão Eletrônico
nº 029/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo nº 148/2022, RESOLVE registrar os preços
da empresa GIBRAN RIBEIRO BARROS EIRELI, inscrita no CNPJ:12.143.846/0001-60, localizada a RUA PASTOR
ROSALVO LIBNERTINO, nº 81 – Bairro: VISTA ALEGRE, Cidade: EUNÁPOLIS - BA, CEP: 45825-241, representada
pelo Sr GIBRAN RIBEIRO SANTOS, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no CPF nº 048.059.274-88, RG
1689090812 PC/PA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei 8.666/93, e suas alterações
e no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em locação de
estruturas diversas, locação de equipamentos de sonorização, iluminação, com montagem e desmontagem,
geradores, banheiros químicos, mini trio, carro de som, e outros para realização dos festejos juninos e do
evento denominado “São João se encontra com Pedrão”, a serem realizados na Cidade de Eunápolis-BA,
conforme condições e especificações constantes nesta Ata e discriminados no Processo Administrativo
148/2021 nos anexos do edital PE 0029/2022 (SRP) e na proposta vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS
2.1 Os preços a serem pagos ao FORNECEDOR REGISTRADO serão os constantes nesta Ata de Registro de
Preços.
2.2 O valor total registrado nesta Ata é de R$ 400.700,00 (QUATROCENTOS MIL E SETECENTOS REAIS), sendo
os seguintes itens e preços:

LOTE IV – BANHEIROS QUÍMICOS
EVENTO - SÃO JOÃO
VALOR MÉDIO (R$)
ITEM
1

2

DESCRIÇÃO
(QUARENTA BANHEIROS QUÍMICOS): Cabines
individuais em PEAD (polietileno de Alta Densidade),
com medidas de 1,10 X 1,10 mts, porta papel
higiênico, teto translúcido, com serviço de
higienização e limpeza diário.

UND
DIARIA

(VINTE BANHEIROS QUÍMICOS PNE): Cabines DIARIA
individuais em PEAD (polietileno de Alta Densidade),
com medidas de 1,50 X 1,50 mts, Para PNE –
Portadores de Necessidades Especiais, com barras
de apoio, porta papel higiênico, teto translúcido,
com serviço de higienização e limpeza diário.

QTD

MARCA
UNIT

TOTAL

MR
LAMMY

190,00

83.600,00

MR
LAMMY

230,00

50.600,00

MR
LAMMY

400,00

160.000,00

11

11

EVENTO – SÃO JOÃO SE ENCOTNRA COM PEDRÃO
3

(OITENTA UNIDADES) BANHEIROS HIDRÁULICOS:
modular, tipo container, com medidas padrão de
1,10 X 1,10 mts construído com paredes isotérmicas,
Cobertura isotérmica, instalações elétricas,
iluminação com luminárias em LED de embutir, Cor

DIARIA

5
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do banheiro branco. Vaso sanitário em PEAD por
processo de rotomoldagem, resistência 8X superior
ao similar de louça, com caixa acoplada de descarga
econômica. Instalações Hidráulicas e Elétricas
inclusas.
4

5

(CEM UNIDADES) BANHEIRO QUÍMICO: Cabines
individuais em PEAD (polietileno de Alta Densidade)
, com medidas de 1,10 X 1,10 mts, porta papel
higiênico, teto translúcido, com serviço de
higienização e limpeza diário.

DIARIA

(DEZ UNIDADES) BANHEIRO QUÍMICO PNE: Cabines
individuais em PEAD (polietileno de Alta Densidade)
, com medidas de 1,50 X 1,50 mts, Para PNE –
Portadores de Necessidades Especiais , com barras
de apoio, porta papel higiênico, teto translúcido,
com serviço de higienização e limpeza diário.

DIARIA

5
MR
LAMMY

190,00

95.000,00

MR
LAMMY

230,00

11.500,00

5

TOTAL LOTE IV (R$)

400.700,00

2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
3.1 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se a situação descrita na alínea “d” do inciso
II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DESTA ATA
4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço será de 06 (seis) meses, a partir da data da sua
assinatura, prorrogável uma vez, pelo mesmo período, se comprovada a vantajosidade de suas condições
negociais.
4.2 Na hipótese do fornecimento de todo o volume registrado em ata antes da data acima definida considerarse-á encerrada a presente Ata de registro de Preços, independentemente de qualquer outra providência.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
5.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela administração, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, quando a LICITANTE:
5.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à espécie;
5.1.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
5.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste tornar-se superior aos praticados no mercado;
5.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser cancelada por
razões de interesse público;
5.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nos itens 5.1.1 e 5.1.2 desta
cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento;
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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6.1 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências
encaminhadas pelo Fornecedor Registrado serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.
6.2 As especificações técnicas e demais condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2022,
integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
6.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal
8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte
integrante desta Ata, independentemente de suas transcrições.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Prefeitura Municipal
de Eunápolis e do Fornecedor Beneficiário.

Eunápolis/BA, 23 de junho de 2022.

______________________________
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA

___________________________________________
GIBRAN RIBEIRO BARROS EIRELI
FORNECEDOR REGISTRADO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NUFGQTZEOEUXMKREMTKYMT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Junho de 2022
16 - Ano XIII - Nº 8204

Eunápolis

Licitações

À PREFEITURA DE EUNÁPOLIS
AO ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO - PREGÃO ELETRÔNICO 29/2022

RSTF - SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS - EIRELI - ME
CNPJ 02642034000105
Reinaldo dos Santos

RECURSO ADMINISTRATIVO
(COM SOLICITAÇÃO CAUTELAR DE EFEITO SUSPENSIVO)

Em face da decisão administrativa de inabilitação no certame referido em epígrafe,
pelos fundamentos fáticos e jurídicos que passa a expor:

1 - DA BREVE NARRATIVA FÁTICA
A requerente participou do pregão 29/2022 como licitante e, por mero equívoco,
não anexou documento de certidão negativa de débitos trabalhistas. Por tal motivo, V.Sa.
inabilitou a requerente, conforme na imagem do espelho abaixo:

Endereço: Rua Dom Casmurro, 14 – Bairro Universitário
Teixeira De Freitas – BA Cep:45992-270
Tel: (73) 98811-3364 / (73) 99963-6698
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Entretanto, data maxima venia, tal decisão merece ser revista/reconsiderada, pelo
frívolo motivo da ausência de um mero documento, sendo plenamente possível ao pregoeiro
verificar a referida regularidade com uma simples diligência aos repositórios federais (TST)
para suprir a necessidade de comprovação da regularidade fiscal.
Não obstante, é plenamente possível a revogação do ato decisório inoportuno e
inconveniente (princípio da autotutela da Administração - STF, Súmula 4731), em face das
argumentações técnicas e jurídicas abaixo articuladas.
Ademais, os itens 10.8.1 e 10.8.2 não constitui obrigação de apresentação como
condição de habilitação por não restar no bojo entre os artigos 27 a 31 da lei 8.666/1993,
sendo que este é um documento AMPLAMENTE possível de consulta pelo pregoeiro no
próprio site eletrônico.
2 – DOS APONTAMENTOS TÉCNICO-JURÍDICOS

De acordo com o teor do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, c/c o art. 3º
da Lei 8.666/1993, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, bem como seu
processo e julgamento devem se conformar aos princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, e de outros primados de grande monta.

Ao observar o caso concreto, percebe-se claramente que ocorreu uma falha
material plenamente sanável, cuja atitude do pregoeiro em promover a correção não alteraria,
de modo algum, a substância da proposta.
Ademais, a tese aqui suscitada encontra fundamento, também, nos arts. 17, inciso
IV e 47 do Decreto 10.024/2019 (aplicável às Administrações Municipais).

Em verdade, uma simples diligência junto ao site do TST, da requerente, já sanaria
a falha e falta do documento comprobatório da referida regularidade, uma vez que a
requerente está plenamente regular com o tribunal superior do trabalho.
Nesse sentido dispõem os arts. 40, parágrafo único, e art. 43, §3º, todos do Decreto
10.024/2019 (aplicável às Administrações Municipais):

1

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
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Art. 40. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a
documentação relativa:
(...)
IV - à regularidade fiscal e trabalhista;
(...)
Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos
I, III, IV e V do caput poderá ser substituída pelo registro cadastral no Sicaf
e em sistemas semelhantes mantidos pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios, quando a licitação for realizada por esses entes federativos.
(destacamos).

Art. 43. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf, nos
documentos por ele abrangidos, quando os procedimentos licitatórios forem
realizados por órgãos ou entidades integrantes do Sisg ou por aqueles que aderirem
ao Sicaf.
§ 3º A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios
eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio
legal de prova, para fins de habilitação. (destacamos).

A doutrina selecionada também já se manifesta sobre a possibilidade de o
pregoeiro realizar consultas on line com o fito de verificação. Nesse sentido, os ensinamentos
de Joel de Menezes NIEBUHR:
O pregoeiro, se quiser, pode ele mesmo verificar os requisitos de habilitação
exigidos dos licitantes nos sites oficiais de órgãos e entidades emissores de
certidões. Então, em vez de solicitar que os documentos sejam apresentados por
fax e, posteriormente, original ou fotocópia autenticada, o pregoeiro pode ele
mesmo acessar os sites que emitem certidões e verificar as condições de
habilitação do licitante, sem que o mesmo tenha que lhe apresentar qualquer
documento. NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato
Administrativo. 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 376.

Para Diógenes Gasparini,
Auspicioso aperfeiçoamento vem avançando no quadro normativo e na
jurisprudência dos tribunais de contas quanto à possibilidade de admitir-se o
suprimento de documentos de habilitação não apresentados no envelope ou
apresentados com prazo vencido. [...] O Ac. nº 1.758/03, do Plenário do TCU,
DOU de 28.11.03, proclamou a licitude de pregoeiro haver autorizado a
inclusão, no curso da sessão pública, de documento de habilitação que, nada
obstante vencido no envelope, por lapso, foi suprimido por informação do
registro cadastral onde se encontrava atualizado. E o Decreto nº 5.450/05, ao
cuidar do pregão eletrônico na Administração federal, vem de reconhecer, em seu
art. 25, § 4˚, que “Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do
certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui
meio legal de prova”. Atenua- se em termos o aparente rigorismo da parte final do
art. 43, § 3˚, da Lei nº 8.666/93 (destacamos).
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Ainda temos as seguintes lições de Marçal JUSTEN FILHO:
Se as informações estiverem disponíveis ‘on line’, caberá ao próprio pregoeiro,
de ofício, realizar a consulta sobre a situação do licitante. Isso abrange não apenas
as informações disponíveis em cadastros como o SICAF, mas também outras
situações em que é possível acessar informações via Internet. Assim se passa com
informações atinentes à Receita Federal, ao INSS e assim por diante. JUSTEN
FILHO, Marçal. Pregão: Comentários à legislação do Pregão comum e eletrônico.
6. ed. São Paulo: Dialética, 2013. p. 385.

Acerca do tema, também já se manifestou Hely Lopes Meirelles:
a orientação correta nas licitações é a dispensa de rigorismos inúteis e de
formalidades e documentos desnecessários à qualificação dos interessados. (...)
Procedimento formal, entretanto, não se confunde com ‘formalismo’, que se
caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias”. [Grifamos] (MEIRELLES,
Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000,
p. 274.)

O que se percebe, tanto na melhor doutrina quanto na jurisprudência mais
aclamada, é a homenagem ao princípio do formalismo moderado, que, aliás, é corolário do
princípio da eficiência (CF, art. 37, caput).
Nessa mesma linha Carlos Ari Sundfeld e Benedicto Pereira Porto Neto apontam:
"A licitação tem por finalidade selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração (com aferição da capacidade do ofertante para cumpri-la) e garantir
igualdade de tratamento aos interessados em disputar os negócios que ela pretenda
realizar. As normas do procedimento licitatório, portanto, estão voltadas à
satisfação desses propósitos. O formalismo, é bem verdade, faz parte da licitação,
e nela tem seu papel. Mas nem por isso a licitação pode ser transformada em uma
cerimônia, na qual o que importa são as fórmulas sagradas, e não a substância da
coisa." [Grifamos] (SUNDFELD, Carlos Ari; PORTO NETO, Benedicto Pereira.
Licitação para concessão do serviço móvel celular. Zênite. ILC nº 49 - março/98.
p. 204.)

Portanto, fica claro que, por questão de razoabilidade e prudência, nas hipóteses
de falha sanável a lei permite ao agente condutor do certame a realizar diligência apta a
esclarecer ou complementar a instrução processual, de acordo com o disposto no art. 43, §3º
da Lei 8.666/1993. Alías, no presente caso, o saneamento de falha por parte do pregoeiro
não seria apenas uma faculdade, mas um dever, em face do princípio da vantajosidade, bem
como em face do já aludido princípio do formalismo moderado.
A jurisprudência pátria também é uníssona quanto ao dever do pregoeiro em
promover diligências para sanar falhas materiais, sempre em busca da efetivação dos
princípios mais caros à Administração Pública (vantajosidade, razoabilidade, formalismo
moderado, legalidade e eficiência). Veja-se o entendimento consolidado do Egrégio TCU:
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É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida
pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o
elemento supostamente faltante e a Administração não realizar
a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo
exagerado, com prejuízo à competitividade do certame. (Acórdão 1795/2015 –
Plenário)

É irregular a desclassificação de empresa licitante por omissão de informação de
pouca relevância sem que tenha sido feita a diligência facultada pelo § 3º do art.
43 da Lei nº 8.666/1993. (Acórdão 3615/2013 – Plenário)

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias,
especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam
comprovar a habilitação das empresas em disputa, o responsável pela condução do
certame deve promover diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo
dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão da Administração
(art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993). (Acórdão 3418/2014 – Plenário).

O intuito basilar dos regramentos que orientam as aquisições pela Administração
Pública é a contratação da proposta que lhe seja mais vantajosa, obedecidos 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. 2. No curso de
procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio
do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes
para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo
extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos
administrados.5 Declaração de Voto: (...) 21. Por oportuno, considero pertinente
transcrever alguns trechos dos argumentos da unidade técnica que a levaram ao
entendimento supra (grifos acrescentados): “É certo que se o edital de uma
licitação fixa determinado requisito, deve-se considerar importante tal exigência.
Esse rigor, contudo, não pode ser aplicado de forma a prejudicar a própria
Administração ou as finalidades buscadas pela licitação. A licitação possui como
objetivos primordiais: assegurar a igualdade de oportunidades entre os
interessados e proporcionar a escolha da proposta mais vantajosa para o Poder
Público. E, para tanto, rege-se por diversos princípios, entre eles o do
procedimento formal, insculpido no artigo 4º, parágrafo único, da Lei 8.666/1993.
Entende-se por procedimento formal a vinculação do certame licitatório
principalmente às leis e aos editais que disciplinam todos suas fases e atos, criando
para os participantes e para a Administração a obrigatoriedade de observá-los. O
rigor formal, todavia, não pode ser exagerado ou absoluto. O princípio do
procedimento formal não quer dizer que se deva anular o procedimento ou
julgamento, ou inabilitar licitantes, ou desclassificar propostas diante de
simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde
que tais omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e não causem
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prejuízos à Administração ou aos concorrentes. Esta necessidade de atenuar
o excessivo formalismo encontra expressa previsão legal no § 3º do artigo 43
da Lei 8.666/1993 (...). Adotando-se essa medida, evita-se a inabilitação de
licitantes ou a desclassificação de propostas em virtude de pequenas falhas,
sem reflexos importantes, e preserva-se o objetivo de selecionar a proposta
mais vantajosa (TCU. Acórdão 2.302/12 – Plenário). (destacamos).

Por amor ao debate, é cediço, os princípios da Administração Pública não são
“ilhas”, não podendo ser interpretados de forma isolada, sem relação com o arcabouço
jurídico-principiológico que alicerça os certames públicos, bem como sem relação com o
substrato fático que se apresenta.
O art. 22 da LINDB (Decreto Lei nº 4.657/1942, acrescido pela Lei nº
13.655/2018), é claro ao determinar que
Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os
obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas
a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato,
ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a
ação do agente. (destacamos).

A norma acima transcrita é cristalina ao prescrever que, na aplicação do
ordenamento jurídico-administrativo (incluído os princípios regentes do regime jurídicoadministrativo) o gestor deve considerar a situação prática, bem como proceder a uma
interpretação sistemática do ordenamento, não aplicando um princípio ou norma de forma
isolada e descontextualizada.
Deste modo, necessário se faz que o administrador, quando da aplicação
legislação regente do tema, não só busque a aplicação pura e direta do dispositivo legal, mas
que também o conjugue com todos os princípios norteadores em busca da solução que
melhor prestigie o interesse público e os fins buscados pelos procedimentos licitatórios.
Neste condão, a doutrina selecionada do professor Jessé Torres Pereira Junior, no
seu livro Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública,
enfatiza:

Selecionar a proposta mais vantajosa é, a um só tempo, o fim do interesse público
que se quer alcançar em toda licitação (sentido amplo) e o resultado que se busca
em cada licitação (sentido restrito). Licitação que não instigue a competição, para
dela surtir a proposta mais vantajosa, descumpre sua finalidade legal e
institucional.
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Por conseguinte, mister se faz invocar a orientação do nobre jurisconsulto Marçal
Justen Filho:
É imperioso avaliar a relevância do conteúdo da exigência. Não é incomum constar
no edital que o descumprimento de qualquer exigência formal acarretará a
nulidade da proposta. A aplicação dessa regra tem de ser temperada pelo princípio
da razoabilidade. É necessário ponderar os interesses existentes e evitar resultados
que, a pretexto de tutelar o interesse público de cumprir o edital, produzam a
eliminação de propostas vantajosas para os cofres públicos. Certamente, não
haveria conflito se o ato convocatório reservasse a sanção de nulidade apenas para
as desconformidades efetivamente relevantes. Mas nem sempre é assim. Quanto o
defeito é irrelevante, tem de interpretar-se a regra do edital com atenuação.

Por certo, embora se reconheça que o edital faça lei entre as partes, não há como
se afirmar que o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório é absoluto. Com
efeito, este pode ser relativizado nas hipóteses em que um licitante apresentar documento de
habilitação ou proposta com algum vício ou irregularidade sanável. (BANDEIRA DE
MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros,
2011. p. 542).
Isto porque, juntamente com a observância do citado Princípio, a realização de
certames licitatórios deve ser norteada, dentre outros objetivos, pela busca da vantajosidade
das propostas, bem como deve ser processada de modo vinculado aos Princípios da
Economicidade, da Eficiência Administrativa e da Competitividade.
Em outras palavras: poderá haver situações em que o Princípio da Vinculação ao
Instrumento Convocatório, conforme a técnica da concordância prática ou harmonização,
seja mitigado em face de outros princípios do Regime Jurídico Administrativo, a exemplo
dos Princípios da Razoabilidade, do Formalismo Moderado e da Competitividade. Tal
entendimento fica patente no próprio texto do art. 44 da Lei 8.666/1993, segundo o qual “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” (destacamos). Assim, numa ponderação de valores, em
determinado caso concreto, uma outra norma ou princípio inserto na Lei 8.666/93 pode
prevalecer em face do destacado Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, com
sua consequente flexibilização.
O desatendimento de exigências meramente formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público”. (destacamos). Observa-se
que foi exatamente isto que ocorreu no caso ora ventilado: por um mero lapso, houve o
desatendimento de uma exigência formal não essencial (apresentação de um documento cuja
essência poderia ter sido verificada por simples diligência do pregoeiro nos repositórios
públicos abertos, em face da fé-pública do pregoeiro).
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Nesse diapasão, a título ilustrativo e referencialmente, à colação do seguinte
julgado:
O princípio da vinculação ao edital não é absoluto, cabendo à Administração
analisar e decidir quanto à aceitação ou não de eventuais irregularidades formais,
especialmente quando provocada, via recurso administrativo, pela Parte que
incorreu no erro. Se a irregularidade formal – preenchimento manuscrito da
proposta de preço – não implicou em prejuízo para a licitação, nem interferiu no
julgamento objetivo da proposta mais vantajosa para a Administração, é razoável
a mitigação do rigorismo da forma em prol do interesse público. (TJ/PR. Acórdão
554895-0. Relator: Desembargador Leonel Cunha. Data da Sessão: 28/04/09).

Por fim, assevere-se que o entendimento da vedação de juntada de documentos a
posteriori deve ser mitigado, em face de circunstâncias que deverão ser observadas pelo
agente público, em observância ao já suscitado e transcrito art. 22 da LINDB (Decreto Lei
nº 4.657/1942, acrescido pela Lei nº 13.655/2018). Eis o entendimento do TCU sobre o tema:

1. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição préexistente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da
isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do
licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos
de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público,
com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim).
2. O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve
sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada
em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea “h”; 17,
inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo
documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de
Licitações (Lei 14.133/2021), NÃO ALCANÇA documento ausente,
comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua
proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da
proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo
pregoeiro. (Acórdão n. 1211/2021-P, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues).

Acórdão 2443/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro-Substituto
Augusto Sherman)
Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Diligência. Documento
novo. Vedação. Abrangência.
A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei
8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), não alcança documento destinado a atestar condição de
habilitação preexistente à abertura da sessão pública, apresentado em sede
de diligência
Trecho do acórdão: O relator, destacou, conforme bem pontuado pela Selog, que
os pareceres jurídicos que pautaram essa decisão, ignoram a jurisprudência mais
recente do Tribunal, notadamente o Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário, Relator
Ministro Walton Alencar Rodrigues, cujo entendimento foi:
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Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição préexistente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da
isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do
licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos
de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público,
com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim)

De tal sorte, em atendimento aos princípios da razoabilidade, economicidade,
vantajosidade, legalidade, julgamento objetivo e eficiência, todos corolários e alicerces do
primado do interesse público, essa Administração Pública Municipal , por meio de seu
pregoeiro, está diante de oportunidade e conveniência concretas, que autorizam a
revisão/revogação da decisão de inabilitação desta requerente, invocando-se, para tanto a
autotutela administrativa, prerrogativa inerente ao poder discricionário da Administração
Pública.
3 – DA NECESSIDADE DE ATRIBUIR, CAUTELARMENTE, EFEITO
SUSPENSIVO AO PRESENTE PEDIDO DE REVISÃO

Em face do interesse público que permeia o presente pedido, e aplicando-se, por
analogia (LINDB, art. 4º) o disposto no art. 109, §2º da Lei 8.666/1993, c/c art. 45 da Lei
9.784/1999, requer a suspensão cautelar do certame licitatório, inaudita altera pars, até a
decisão final do presente pedido de revisão.
Tal medida é urgente e necessária, tendo em vista que, caso a decisão de
inabilitação desta requerente (e consequente habilitação e adjudicação do suposto licitante
vencedor) mantenha seus efeitos, grande será o prejuízo dessa Administração Municipal, em
face de/ efetivação de contratação antieconômica.

4 - DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, pleiteamos que a Administração- Prefeitura Municipal de
Eunapolis/Ba, avocando a autotutela, proceda conforme segue:
a) Suspenda, cautelarmente, conforme considerações do item 3 deste
expediente, o certame licitatório, até decisão final do presente pedido de
revisão.
b) Proceda à revisão e posterior revogação do ato de inabilitação desta
requerente, declarando-a como habilitada.
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Termo em que pede Deferimento

Teixeira de Freitas, 14 de junho de 2022.

Representante do Requerente
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AO ILUSTRISSÍMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA.

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS N º 029/2022

A empresa TEIXIERA E VIEIRA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita
no CNPJ 42.883.044/0001-57, sede Rua Raul Seixas, Nº 80, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES,
Cep. 29.124.263, representado neste ato legal pelo a Sra. INGRYD VIEIRA TEIXIERA, Brasileira,
Casada, portador da Carteira de Identidade RG nº. 3.270.671 SSP-ES e CPF/MF nº 146.329.547-21,
ao final assinado, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa. interpor RECURSO
ADMINISTRATIVO.

DA TEMPESTIVIDADE
Preliminarmente, salienta-se que nos termos do inciso XVII do art. 4º da Lei 10.520/2002, cabe
recurso administrativo no prazo de 03 (três) dias da decisão que declare o vencedor em pregão.
Outrossim, o Decreto nº 10.024/2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na
forma eletrônica, dispõe no art. 44 que:
“Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública,
de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias.
No caso em tela, a decisão ocorreu em 14.06.2022 em sessão de licitação. De modo que, o prazo
para interpor recurso decai em 20.06.2022.
Resta demonstrada, portanto, a tempestividade do presente Recurso.
1. DA SÍNTESE DOS FATOS
Alega a RECORRENTE, em apertada síntese que, conforme restará demonstrado, ofertou a
proposta mais vantajosa à Administração Pública referente ao Pregão Eletrônico SRP Nº
029/2022, cujo objeto diz respeito “SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, GERADORES, BANHEIROS
Rua Raul Seixas, 80 – Loja 1, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES - Cep. 29.124-263
E-mail: diretorlicitacoes@gmail.com / (27) 99729-6174 - inscrita no CNPJ 42.883.044/0001-57

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NUFGQTZEOEUXMKREMTKYMT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Junho de 2022
27 - Ano XIII - Nº 8204

Eunápolis

Teixeira e Vieira Consultoria em Licitações Comercio e Serviços Ltda.

QUÍMICOS, MINI TRIO, CARRO DE SOM, PRODUÇÃO, BUFFET, HOSPEDAGEM E OUTROS PARA
REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E DO EVENTO DENOMINADO “SÃO JOÃO SE ENCONTRA COM
PEDRÃO”, A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA.”
Consoante consignado na Ata da Sessão da Licitação, a Recorrente foi INDEVIDAMENTE
INABILITADA.
Na argumentação apresentada pelo pregoeiro, a RECORRENTE supostamente teria descumprido
exigências editalícias, senão vejamos um panorama geral das alegações:
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE;
AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA;
CERTIDÕES DA RECEITA FEDERAL, FGTS E MUNICIPAL VENCIDAS;
AUSÊNCIA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA;
AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL;
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL.
Destarte, de maneira equivocada, o pregoeiro declarou a Recorrente como inabilitada.
De outra parte, as empresas declaradas vencedoras possuem erros insanáveis em suas propostas
de preços e em sua documentação, os quais serão tratados a seguir:
Preços ofertados muito ABAIXO DO REFERENCIAL, tornando as propostas inexequíveis conforme
descrito no Art. 48, inciso II, § 1º, alínea ‘b’ da Lei 8.666/93;
DESCUMPRIMENTO do item 10.5, alínea ‘d’ do edital, notadamente no quesito apresentação de
equipe técnica, uma vez que apresenta tão somente 01 (um) engenheiro na equipe técnica,
deixando de atender aos requisitos de EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA exigidos no item;
DESCUMPRIMENTO do item 10.5 alínea ‘e’ do edital, pontualmente no que se refere a ACERVO
TÉCNICO apresentando, uma vez que a certidão apresentada não guarda qualquer relação de
similitude com o objeto da contratação.
Por toda essa breve exposição de motivos introdutória, veremos adiante que as Razões
apresentadas neste Recurso devem prosperar.

2. DAS RAZÕES DO RECURSO
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LOTE I
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 7ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
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Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
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A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.
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9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA EMPRESA DECLARADA

A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
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funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
LOTE II
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No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 4ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
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Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
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A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.
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9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA EMPRESA DECLARADA

A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
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funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
C) DAS ALEGAÇÕES DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE
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Os argumentos dos quais o Pregoeiro se valeu para desclassificar a RECORRENTE devem ser
imediatamente revisados, visto que carecem de razoabilidade, afrontam Acórdãos prolatados por
cortes de contas superiores e, por vezes, vai de encontro ao texto da Lei, conforme restará
inequívoco a seguir.
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE
A alegação trazida à baila pelo Sr. Pregoeiro não deve prosperar pelas razões que passamos a
tecer.
Em recentíssimo acórdão o Tribunal de Contas da União, de maneira acertada, reforçou o
princípio que deve ser a tônica nos julgamentos de certames públicos: Formalismo Moderado.
Em apertada síntese pode-se conceituar tal princípio como sendo aquele que visa atenuação do
rigor dado no tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública. Em outras palavras, tratase do princípio que se opõe ao excesso de formalismo, à burocracia desnecessária e ao rigor
exagerado no cumprimento da lei. Vejamos:
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Contrato Administrativo. Anulação. Avaliação. Interesse público. Prejuízo. Irregularidade.
Convalidação.
O risco de prejuízos para a Administração pode excepcionalmente justificar a convalidação de
atos irregulares ocorridos na licitação e a continuidade da execução do contrato, em razão da
prevalência do interesse público
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Declaração. Ausência. Princípio do formalismo
moderado. Princípio da razoabilidade.
Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração
do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o
pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do
formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.
Conforme se depreende da literalidade, em tal acórdão ficou estabelecida a possibilidade do
licitante, em se tratando de documentos preexistentes à realização do certame, de apresentar os
documentos em sede de diligência.
Note-se que na busca pela proposta que melhor atende ao interesse público DEVE o Pregoeiro
diligenciar sempre que necessário e não agir como mero espectador do processamento eletrônico
da sessão.
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Na mesma esteira posiciona-se o TCU em outro importante julgamento no qual resta inequívoco
que a busca nos certames públicos deve sempre estar balizada pelo formalismo moderado e
busca da proposta mais vantajosa, senão vejamos:
Acórdão 1211/2021 – Plenário | Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE
NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS
LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME.
9.4. Deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e
acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei
8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta,
que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (Grifo nosso).
Inegável o fato de que o Pregoeiro ao desclassificar a RECORRENTE age em sentido frontalmente
oposto ao posicionamento da egrégia corte de contas federal, uma vez que não buscou sanear
eventuais erros ou falhas que certamente não alteraram a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica.
O ilustre Pregoeiro desconsidera o teor do Acórdão ora discutido, quando deveria mediante
decisão fundamentada, registrar os apontamentos em ata tornando acessível a todos os licitantes
que seu intento corrobora os pilares das contratações públicas notadamente no que se refere à
busca pela proposta mais vantajosa.
AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
A lei geral de licitações trouxe como regra o entendimento de que só devem ser solicitados
atestados de capacidade em número e similaridade suficientes à perfeita consecução do objeto a
que se pretende contratar.
Ao desclassificar a RECORRENTE utilizando-se desse argumento o Pregoeiro vai de encontro ao
ditame do §5º do art. 30 da LF 8.666/93, cuja dicção aduz ao entendimento de ser vedada a
exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou
ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a
participação na licitação.
Em restando dúvidas quando da certidão apresentada pelo licitante DEVERÁ o Pregoeiro, em sede
de diligência, buscar informações adicionais, e não somente se comportar como mero espectador
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do processamento eletrônico dos atos do dado certame, sob pena de se omitir quanto ao seu
dever legal de buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
CERTIDÕES DA RECEITA FEDERAL, FGTS E MUNICIPAL VENCIDAS
Uma vez mais, de maneira desarrazoada e em oposição ao princípio da legalidade, o Sr. Pregoeiro
desclassificou a RECORRENTE, afrontando os ditames da LC 123/06, os quais determinam o
tratamento diferenciado para as ME e EPPs, na busca pela consecução do princípio do
desenvolvimento nacional sustentável e na busca pela implementação da igualdade material.
Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para e feito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
Conforme se verifica, o direito à igualdade material da RECORRENTE foi tolhido, uma vez que por
expressa determinação legal deveria ter-lhe sido concedido o prazo de 05 (cinco) dias,
prorrogáveis por igual período para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.

LOTE III
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 7ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
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Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
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b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
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(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
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Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA EMPRESA DECLARADA

A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
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II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
LOTE IV
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 5ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa GIBRAN RIBEIRO BARROS - EIRELI, foi identificada enorme disparidade entre
a proposta ofertada e o preço estimado pela Administração, o que torna sua proposta
inexequível.
A) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA DECLARADA
VENCEDORA
A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
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mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
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b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
B) DAS ALEGAÇÕES DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE
Os argumentos dos quais o Pregoeiro se valeu para desclassificar a RECORRENTE devem ser
imediatamente revisados, visto que carecem de razoabilidade, afrontam Acórdãos prolatados por
cortes de contas superiores e, por vezes, vai de encontro ao texto da Lei, conforme restará
inequívoco a seguir.
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE
A alegação trazida à baila pelo Sr. Pregoeiro não deve prosperar pelas razões que passamos a
tecer.
Em recentíssimo acórdão o Tribunal de Contas da União, de maneira acertada, reforçou o
princípio que deve ser a tônica nos julgamentos de certames públicos: Formalismo Moderado.
Em apertada síntese pode-se conceituar tal princípio como sendo aquele que visa atenuação do
rigor dado no tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública. Em outras palavras, tratase do princípio que se opõe ao excesso de formalismo, à burocracia desnecessária e ao rigor
exagerado no cumprimento da lei. Vejamos:
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Contrato Administrativo. Anulação. Avaliação. Interesse público. Prejuízo. Irregularidade.
Convalidação.
O risco de prejuízos para a Administração pode excepcionalmente justificar a convalidação de
atos irregulares ocorridos na licitação e a continuidade da execução do contrato, em razão da
prevalência do interesse público
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Declaração. Ausência. Princípio do formalismo
moderado. Princípio da razoabilidade.
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Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração
do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o
pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do
formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.
Conforme se depreende da literalidade, em tal acórdão ficou estabelecida a possibilidade do
licitante, em se tratando de documentos preexistentes à realização do certame, de apresentar os
documentos em sede de diligência.
Note-se que na busca pela proposta que melhor atende ao interesse público DEVE o Pregoeiro
diligenciar sempre que necessário e não agir como mero espectador do processamento eletrônico
da sessão.
Na mesma esteira posiciona-se o TCU em outro importante julgamento no qual resta inequívoco
que a busca nos certames públicos deve sempre estar balizada pelo formalismo moderado e
busca da proposta mais vantajosa, senão vejamos:
Acórdão 1211/2021 – Plenário | Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE
NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS
LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME.
9.4. Deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e
acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei
8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta,
que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (Grifo nosso).
Inegável o fato de que o Pregoeiro ao desclassificar a RECORRENTE age em sentido frontalmente
oposto ao posicionamento da egrégia corte de contas federal, uma vez que não buscou sanear
eventuais erros ou falhas que certamente não alteraram a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica.
O ilustre Pregoeiro desconsidera o teor do Acórdão ora discutido, quando deveria mediante
decisão fundamentada, registrar os apontamentos em ata tornando acessível a todos os licitantes
que seu intento corrobora os pilares das contratações públicas notadamente no que se refere à
busca pela proposta mais vantajosa.
AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
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A lei geral de licitações trouxe como regra o entendimento de que só devem ser solicitados
atestados de capacidade em número e similaridade suficientes à perfeita consecução do objeto a
que se pretende contratar.
Ao desclassificar a RECORRENTE utilizando-se desse argumento o Pregoeiro vai de encontro ao
ditame do §5º do art. 30 da LF 8.666/93, cuja dicção aduz ao entendimento de ser vedada a
exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou
ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a
participação na licitação.
Em restando dúvidas quando da certidão apresentada pelo licitante DEVERÁ o Pregoeiro, em sede
de diligência, buscar informações adicionais, e não somente se comportar como mero espectador
do processamento eletrônico dos atos do dado certame, sob pena de se omitir quanto ao seu
dever legal de buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
CERTIDÕES DA RECEITA FEDERAL, FGTS E MUNICIPAL VENCIDAS
Uma vez mais, de maneira desarrazoada e em oposição ao princípio da legalidade, o Sr. Pregoeiro
desclassificou a RECORRENTE, afrontando os ditames da LC 123/06, os quais determinam o
tratamento diferenciado para as ME e EPPs, na busca pela consecução do princípio do
desenvolvimento nacional sustentável e na busca pela implementação da igualdade material.
Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para e feito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
Conforme se verifica, o direito à igualdade material da RECORRENTE foi tolhido, uma vez que por
expressa determinação legal deveria ter-lhe sido concedido o prazo de 05 (cinco) dias,
prorrogáveis por igual período para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
AUSÊNCIA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Quis o legislador que a tônica nos certames públicos, sobretudo em licitações, fosse a
possibilidade de participação do maior número de interessados, afastando-se sempre qualquer
exigência que vise frustrar o caráter competitivo da sessão.
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Vejamos o dispositivo legal acerca da matéria:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo
ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que
inibam a participação na licitação. (Grifo nosso).
Com efeito, o objeto da licitação ora discutida foge do escopo de fiscalização de órgãos de
vigilância sanitária, de maneira que a exigência de tais alvarás tem o condão único e exclusivo de
frustrar o caráter competitivo do certame.
AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Pacífico é o tema acerca de exigência de licenciamento ambiental na fase de disputa licitatória.
De maneira controversa o Sr. Pregoeiro desclassificou a RECORRENTE com fulcro na exigência de
licenciamento ambiental, uma vez que tal documento só poderia ser exigido ao licitante vencedor e
na fase contratual, que nada tem a ver com disputa de propostas.
É cediço, insiste-se, que o Pregoeiro deve se abster de exigir documentos que visem frustrar o
caráter competitivo do certame, devendo prezar sempre pela ampliação das possibilidades de
disputa.
O TCU já se manifestou sobre o tema exigência de licença ambiental, o qual colaciona-se abaixo:
Acórdão 6303/2021. Relator Ministro ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
Exigência de licença ambiental. Irregularidade. Requisito de habilitação.
É irregular a exigência de comprovação de licença ambiental como requisito de habilitação, pois tal
exigência só deve ser formulada ao vencedor da licitação. Como requisito para participação no
certame, pode ser exigida declaração de disponibilidade da licença ou declaração de que o licitante
reúne condições de apresenta-la quando solicitado pela Administração.
Destarte, irresignada a RECORRENTE com a decisão do Pregoeiro que a desclassificou baseada numa
exigência meramente restritiva e limitadora do caráter competitivo que deve permear qualquer
licitação pública, independente da modalidade.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL.
Na mesma direção, trata-se o tema acerca de declaração de inexigibilidade de licença ambiental na
fase de disputa licitatória.
De maneira controversa o Sr. Pregoeiro desclassificou a RECORRENTE com fulcro na exigência de
declaração de inexigibilidade de licença ambiental.
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O princípio do formalismo moderado ensina que deve-se perseguir a atenuação do rigor dado no
tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública.
Em se tratando de mera declaração, deveria o Pregoeiro, em atenção ao princípio ora citado, ter
solicitado da RECORRENTE que firmasse declaração nesse sentido.
Todavia, o Pregoeiro optou deliberadamente por agir em sentido oposto, privilegiando o excesso
de formalismo, a burocracia desnecessária e o rigor exagerado no cumprimento da lei.
Sob pena de macular todos os atos praticados na sessão, o Pregoeiro deve se abster de exigir
documentos que visem frustrar o caráter competitivo do certame, devendo prezar sempre pela
ampliação da pluralidade de propostas.
O TCU já se manifestou sobre a temática. Vejamos:
Acórdão 6303/2021. Relator Ministro ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
Exigência de licença ambiental. Irregularidade. Requisito de habilitação.
É irregular a exigência de comprovação de licença ambiental como requisito de habilitação, pois tal
exigência só deve ser formulada ao vencedor da licitação. Como requisito para participação no
certame, pode ser exigida declaração de disponibilidade da licença ou declaração de que o licitante
reúne condições de apresenta-la quando solicitado pela Administração. (Grifo nosso).

LOTE V
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 3ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
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“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
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b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
Rua Raul Seixas, 80 – Loja 1, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES - Cep. 29.124-263
E-mail: diretorlicitacoes@gmail.com / (27) 99729-6174 - inscrita no CNPJ 42.883.044/0001-57

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NUFGQTZEOEUXMKREMTKYMT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Junho de 2022
54 - Ano XIII - Nº 8204

Eunápolis

Teixeira e Vieira Consultoria em Licitações Comercio e Serviços Ltda.

(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA EMPRESA DECLARADA
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A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
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§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
C) DAS ALEGAÇÕES DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE
Os argumentos dos quais o Pregoeiro se valeu para desclassificar a RECORRENTE devem ser
imediatamente revisados, visto que carecem de razoabilidade, afrontam Acórdãos prolatados por
cortes de contas superiores e, por vezes, vai de encontro ao texto da Lei, conforme restará
inequívoco a seguir.
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE
A alegação trazida à baila pelo Sr. Pregoeiro não deve prosperar pelas razões que passamos a
tecer.
Em recentíssimo acórdão o Tribunal de Contas da União, de maneira acertada, reforçou o
princípio que deve ser a tônica nos julgamentos de certames públicos: Formalismo Moderado.
Em apertada síntese pode-se conceituar tal princípio como sendo aquele que visa atenuação do
rigor dado no tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública. Em outras palavras, tratase do princípio que se opõe ao excesso de formalismo, à burocracia desnecessária e ao rigor
exagerado no cumprimento da lei. Vejamos:
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Contrato Administrativo. Anulação. Avaliação. Interesse público. Prejuízo. Irregularidade.
Convalidação.
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O risco de prejuízos para a Administração pode excepcionalmente justificar a convalidação de
atos irregulares ocorridos na licitação e a continuidade da execução do contrato, em razão da
prevalência do interesse público
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Declaração. Ausência. Princípio do formalismo
moderado. Princípio da razoabilidade.
Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração
do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o
pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do
formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.
Conforme se depreende da literalidade, em tal acórdão ficou estabelecida a possibilidade do
licitante, em se tratando de documentos preexistentes à realização do certame, de apresentar os
documentos em sede de diligência.
Note-se que na busca pela proposta que melhor atende ao interesse público DEVE o Pregoeiro
diligenciar sempre que necessário e não agir como mero espectador do processamento eletrônico
da sessão.
Na mesma esteira posiciona-se o TCU em outro importante julgamento no qual resta inequívoco
que a busca nos certames públicos deve sempre estar balizada pelo formalismo moderado e
busca da proposta mais vantajosa, senão vejamos:
Acórdão 1211/2021 – Plenário | Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE
NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS
LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME.
9.4. Deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e
acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei
8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta,
que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (Grifo nosso).
Inegável o fato de que o Pregoeiro ao desclassificar a RECORRENTE age em sentido frontalmente
oposto ao posicionamento da egrégia corte de contas federal, uma vez que não buscou sanear
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eventuais erros ou falhas que certamente não alteraram a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica.
O ilustre Pregoeiro desconsidera o teor do Acórdão ora discutido, quando deveria mediante
decisão fundamentada, registrar os apontamentos em ata tornando acessível a todos os licitantes
que seu intento corrobora os pilares das contratações públicas notadamente no que se refere à
busca pela proposta mais vantajosa.
AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
A lei geral de licitações trouxe como regra o entendimento de que só devem ser solicitados
atestados de capacidade em número e similaridade suficientes à perfeita consecução do objeto a
que se pretende contratar.
Ao desclassificar a RECORRENTE utilizando-se desse argumento o Pregoeiro vai de encontro ao
ditame do §5º do art. 30 da LF 8.666/93, cuja dicção aduz ao entendimento de ser vedada a
exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou
ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a
participação na licitação.
Em restando dúvidas quando da certidão apresentada pelo licitante DEVERÁ o Pregoeiro, em sede
de diligência, buscar informações adicionais, e não somente se comportar como mero espectador
do processamento eletrônico dos atos do dado certame, sob pena de se omitir quanto ao seu
dever legal de buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
CERTIDÕES DA RECEITA FEDERAL, FGTS E MUNICIPAL VENCIDAS
Uma vez mais, de maneira desarrazoada e em oposição ao princípio da legalidade, o Sr. Pregoeiro
desclassificou a RECORRENTE, afrontando os ditames da LC 123/06, os quais determinam o
tratamento diferenciado para as ME e EPPs, na busca pela consecução do princípio do
desenvolvimento nacional sustentável e na busca pela implementação da igualdade material.
Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para e feito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

Rua Raul Seixas, 80 – Loja 1, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES - Cep. 29.124-263
E-mail: diretorlicitacoes@gmail.com / (27) 99729-6174 - inscrita no CNPJ 42.883.044/0001-57

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NUFGQTZEOEUXMKREMTKYMT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Junho de 2022
59 - Ano XIII - Nº 8204

Eunápolis

Teixeira e Vieira Consultoria em Licitações Comercio e Serviços Ltda.

Conforme se verifica, o direito à igualdade material da RECORRENTE foi tolhido, uma vez que por
expressa determinação legal deveria ter-lhe sido concedido o prazo de 05 (cinco) dias,
prorrogáveis por igual período para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
LOTE VI
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 4ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
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Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
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atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA EMPRESA DECLARADA

A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
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Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
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No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
C) DAS ALEGAÇÕES DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE
Os argumentos dos quais o Pregoeiro se valeu para desclassificar a RECORRENTE devem ser
imediatamente revisados, visto que carecem de razoabilidade, afrontam Acórdãos prolatados por
cortes de contas superiores e, por vezes, vai de encontro ao texto da Lei, conforme restará
inequívoco a seguir.
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE
A alegação trazida à baila pelo Sr. Pregoeiro não deve prosperar pelas razões que passamos a
tecer.
Em recentíssimo acórdão o Tribunal de Contas da União, de maneira acertada, reforçou o
princípio que deve ser a tônica nos julgamentos de certames públicos: Formalismo Moderado.
Em apertada síntese pode-se conceituar tal princípio como sendo aquele que visa atenuação do
rigor dado no tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública. Em outras palavras, tratase do princípio que se opõe ao excesso de formalismo, à burocracia desnecessária e ao rigor
exagerado no cumprimento da lei. Vejamos:
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Contrato Administrativo. Anulação. Avaliação. Interesse público. Prejuízo. Irregularidade.
Convalidação.
O risco de prejuízos para a Administração pode excepcionalmente justificar a convalidação de
atos irregulares ocorridos na licitação e a continuidade da execução do contrato, em razão da
prevalência do interesse público
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Declaração. Ausência. Princípio do formalismo
moderado. Princípio da razoabilidade.
Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração
do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o
pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do
formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.
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Conforme se depreende da literalidade, em tal acórdão ficou estabelecida a possibilidade do
licitante, em se tratando de documentos preexistentes à realização do certame, de apresentar os
documentos em sede de diligência.
Note-se que na busca pela proposta que melhor atende ao interesse público DEVE o Pregoeiro
diligenciar sempre que necessário e não agir como mero espectador do processamento eletrônico
da sessão.
Na mesma esteira posiciona-se o TCU em outro importante julgamento no qual resta inequívoco
que a busca nos certames públicos deve sempre estar balizada pelo formalismo moderado e
busca da proposta mais vantajosa, senão vejamos:
Acórdão 1211/2021 – Plenário | Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE
NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS
LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME.
9.4. Deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e
acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei
8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta,
que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (Grifo nosso).
Inegável o fato de que o Pregoeiro ao desclassificar a RECORRENTE age em sentido frontalmente
oposto ao posicionamento da egrégia corte de contas federal, uma vez que não buscou sanear
eventuais erros ou falhas que certamente não alteraram a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica.
O ilustre Pregoeiro desconsidera o teor do Acórdão ora discutido, quando deveria mediante
decisão fundamentada, registrar os apontamentos em ata tornando acessível a todos os licitantes
que seu intento corrobora os pilares das contratações públicas notadamente no que se refere à
busca pela proposta mais vantajosa.
AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
A lei geral de licitações trouxe como regra o entendimento de que só devem ser solicitados
atestados de capacidade em número e similaridade suficientes à perfeita consecução do objeto a
que se pretende contratar.
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Ao desclassificar a RECORRENTE utilizando-se desse argumento o Pregoeiro vai de encontro ao
ditame do §5º do art. 30 da LF 8.666/93, cuja dicção aduz ao entendimento de ser vedada a
exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou
ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a
participação na licitação.
Em restando dúvidas quando da certidão apresentada pelo licitante DEVERÁ o Pregoeiro, em sede
de diligência, buscar informações adicionais, e não somente se comportar como mero espectador
do processamento eletrônico dos atos do dado certame, sob pena de se omitir quanto ao seu
dever legal de buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
CERTIDÕES DA RECEITA FEDERAL, FGTS E MUNICIPAL VENCIDAS
Uma vez mais, de maneira desarrazoada e em oposição ao princípio da legalidade, o Sr. Pregoeiro
desclassificou a RECORRENTE, afrontando os ditames da LC 123/06, os quais determinam o
tratamento diferenciado para as ME e EPPs, na busca pela consecução do princípio do
desenvolvimento nacional sustentável e na busca pela implementação da igualdade material.
Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para e feito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
Conforme se verifica, o direito à igualdade material da RECORRENTE foi tolhido, uma vez que por
expressa determinação legal deveria ter-lhe sido concedido o prazo de 05 (cinco) dias,
prorrogáveis por igual período para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
LOTE VII
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 6ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
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Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
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a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);
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II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
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É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA

EMPRESA DECLARADA

A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
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Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.

LOTE VIII
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 3ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
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Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
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a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);
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II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
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É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA EMPRESA DECLARADA

A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
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Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
C) DAS ALEGAÇÕES DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE
Os argumentos dos quais o Pregoeiro se valeu para desclassificar a RECORRENTE devem ser
imediatamente revisados, visto que carecem de razoabilidade, afrontam Acórdãos prolatados por
cortes de contas superiores e, por vezes, vai de encontro ao texto da Lei, conforme restará
inequívoco a seguir.
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE
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A alegação trazida à baila pelo Sr. Pregoeiro não deve prosperar pelas razões que passamos a
tecer.
Em recentíssimo acórdão o Tribunal de Contas da União, de maneira acertada, reforçou o
princípio que deve ser a tônica nos julgamentos de certames públicos: Formalismo Moderado.
Em apertada síntese pode-se conceituar tal princípio como sendo aquele que visa atenuação do
rigor dado no tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública. Em outras palavras, tratase do princípio que se opõe ao excesso de formalismo, à burocracia desnecessária e ao rigor
exagerado no cumprimento da lei. Vejamos:
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Contrato Administrativo. Anulação. Avaliação. Interesse público. Prejuízo. Irregularidade.
Convalidação.
O risco de prejuízos para a Administração pode excepcionalmente justificar a convalidação de
atos irregulares ocorridos na licitação e a continuidade da execução do contrato, em razão da
prevalência do interesse público
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Declaração. Ausência. Princípio do formalismo
moderado. Princípio da razoabilidade.
Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração
do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o
pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do
formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.
Conforme se depreende da literalidade, em tal acórdão ficou estabelecida a possibilidade do
licitante, em se tratando de documentos preexistentes à realização do certame, de apresentar os
documentos em sede de diligência.
Note-se que na busca pela proposta que melhor atende ao interesse público DEVE o Pregoeiro
diligenciar sempre que necessário e não agir como mero espectador do processamento eletrônico
da sessão.
Na mesma esteira posiciona-se o TCU em outro importante julgamento no qual resta inequívoco
que a busca nos certames públicos deve sempre estar balizada pelo formalismo moderado e
busca da proposta mais vantajosa, senão vejamos:
Acórdão 1211/2021 – Plenário | Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
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REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE
NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS
LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME.
9.4. Deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e
acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei
8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta,
que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (Grifo nosso).
Inegável o fato de que o Pregoeiro ao desclassificar a RECORRENTE age em sentido frontalmente
oposto ao posicionamento da egrégia corte de contas federal, uma vez que não buscou sanear
eventuais erros ou falhas que certamente não alteraram a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica.
O ilustre Pregoeiro desconsidera o teor do Acórdão ora discutido, quando deveria mediante
decisão fundamentada, registrar os apontamentos em ata tornando acessível a todos os licitantes
que seu intento corrobora os pilares das contratações públicas notadamente no que se refere à
busca pela proposta mais vantajosa.
AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
A lei geral de licitações trouxe como regra o entendimento de que só devem ser solicitados
atestados de capacidade em número e similaridade suficientes à perfeita consecução do objeto a
que se pretende contratar.
Ao desclassificar a RECORRENTE utilizando-se desse argumento o Pregoeiro vai de encontro ao
ditame do §5º do art. 30 da LF 8.666/93, cuja dicção aduz ao entendimento de ser vedada a
exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou
ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a
participação na licitação.
Em restando dúvidas quando da certidão apresentada pelo licitante DEVERÁ o Pregoeiro, em sede
de diligência, buscar informações adicionais, e não somente se comportar como mero espectador
do processamento eletrônico dos atos do dado certame, sob pena de se omitir quanto ao seu
dever legal de buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
CERTIDÕES DA RECEITA FEDERAL, FGTS E MUNICIPAL VENCIDAS
Uma vez mais, de maneira desarrazoada e em oposição ao princípio da legalidade, o Sr. Pregoeiro
desclassificou a RECORRENTE, afrontando os ditames da LC 123/06, os quais determinam o
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tratamento diferenciado para as ME e EPPs, na busca pela consecução do princípio do
desenvolvimento nacional sustentável e na busca pela implementação da igualdade material.
Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para e feito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
Conforme se verifica, o direito à igualdade material da RECORRENTE foi tolhido, uma vez que por
expressa determinação legal deveria ter-lhe sido concedido o prazo de 05 (cinco) dias,
prorrogáveis por igual período para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.

LOTE IX
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 4ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
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“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
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b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
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(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA EMPRESA DECLARADA
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A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
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§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
C) DAS ALEGAÇÕES DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE
Os argumentos dos quais o Pregoeiro se valeu para desclassificar a RECORRENTE devem ser
imediatamente revisados, visto que carecem de razoabilidade, afrontam Acórdãos prolatados por
cortes de contas superiores e, por vezes, vai de encontro ao texto da Lei, conforme restará
inequívoco a seguir.
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE
A alegação trazida à baila pelo Sr. Pregoeiro não deve prosperar pelas razões que passamos a
tecer.
Em recentíssimo acórdão o Tribunal de Contas da União, de maneira acertada, reforçou o
princípio que deve ser a tônica nos julgamentos de certames públicos: Formalismo Moderado.
Em apertada síntese pode-se conceituar tal princípio como sendo aquele que visa atenuação do
rigor dado no tratamento aos licitantes no decorrer da sessão pública. Em outras palavras, tratase do princípio que se opõe ao excesso de formalismo, à burocracia desnecessária e ao rigor
exagerado no cumprimento da lei. Vejamos:
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Contrato Administrativo. Anulação. Avaliação. Interesse público. Prejuízo. Irregularidade.
Convalidação.
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O risco de prejuízos para a Administração pode excepcionalmente justificar a convalidação de
atos irregulares ocorridos na licitação e a continuidade da execução do contrato, em razão da
prevalência do interesse público
Acórdão 988/2022 (Relator Ministro Antonio Anastasia)
Licitação. Habilitação de licitante. Documentação. Declaração. Ausência. Princípio do formalismo
moderado. Princípio da razoabilidade.
Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração
do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o
pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do
formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.
Conforme se depreende da literalidade, em tal acórdão ficou estabelecida a possibilidade do
licitante, em se tratando de documentos preexistentes à realização do certame, de apresentar os
documentos em sede de diligência.
Note-se que na busca pela proposta que melhor atende ao interesse público DEVE o Pregoeiro
diligenciar sempre que necessário e não agir como mero espectador do processamento eletrônico
da sessão.
Na mesma esteira posiciona-se o TCU em outro importante julgamento no qual resta inequívoco
que a busca nos certames públicos deve sempre estar balizada pelo formalismo moderado e
busca da proposta mais vantajosa, senão vejamos:
Acórdão 1211/2021 – Plenário | Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE
NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS
LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME.
9.4. Deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou
habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e
acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei
8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento
ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta,
que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (Grifo nosso).
Inegável o fato de que o Pregoeiro ao desclassificar a RECORRENTE age em sentido frontalmente
oposto ao posicionamento da egrégia corte de contas federal, uma vez que não buscou sanear
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eventuais erros ou falhas que certamente não alteraram a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica.
O ilustre Pregoeiro desconsidera o teor do Acórdão ora discutido, quando deveria mediante
decisão fundamentada, registrar os apontamentos em ata tornando acessível a todos os licitantes
que seu intento corrobora os pilares das contratações públicas notadamente no que se refere à
busca pela proposta mais vantajosa.
AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
A lei geral de licitações trouxe como regra o entendimento de que só devem ser solicitados
atestados de capacidade em número e similaridade suficientes à perfeita consecução do objeto a
que se pretende contratar.
Ao desclassificar a RECORRENTE utilizando-se desse argumento o Pregoeiro vai de encontro ao
ditame do §5º do art. 30 da LF 8.666/93, cuja dicção aduz ao entendimento de ser vedada a
exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou
ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a
participação na licitação.
Em restando dúvidas quando da certidão apresentada pelo licitante DEVERÁ o Pregoeiro, em sede
de diligência, buscar informações adicionais, e não somente se comportar como mero espectador
do processamento eletrônico dos atos do dado certame, sob pena de se omitir quanto ao seu
dever legal de buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
CERTIDÕES DA RECEITA FEDERAL, FGTS E MUNICIPAL VENCIDAS
Uma vez mais, de maneira desarrazoada e em oposição ao princípio da legalidade, o Sr. Pregoeiro
desclassificou a RECORRENTE, afrontando os ditames da LC 123/06, os quais determinam o
tratamento diferenciado para as ME e EPPs, na busca pela consecução do princípio do
desenvolvimento nacional sustentável e na busca pela implementação da igualdade material.
Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para e feito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).
§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento
do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
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Conforme se verifica, o direito à igualdade material da RECORRENTE foi tolhido, uma vez que por
expressa determinação legal deveria ter-lhe sido concedido o prazo de 05 (cinco) dias,
prorrogáveis por igual período para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.

LOTE X
No lote ora discutido, a RECORRENTE finalizou a disputa ocupando a 6ª posição.
Entretanto, após análise da documentação das empresas imediatamente melhores colocadas, em
especial da empresa S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, foram identificadas diversas
falhas, as quais serão tratadas adiante.
A) DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
Preliminarmente é imperioso destacar que a licitação é um procedimento administrativo,
composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os quais a Administração Pública
busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia, cada um de seus atos devem ser conduzidos
em estrita conformidade com princípios constitucionais e parâmetros legais.
Há que se pontuar as duas principais finalidades na licitação: Primeiro, selecionar a proposta mais
vantajosa e que traga os maiores benefícios financeiros aos órgãos licitantes. Segundo, lugar
oferecer igual tratamento aos que desejam participar do processo, conforme expressa
determinação legal insculpida no art. 3º da Lei Federal 8.666/93.
Neste sentido, reproduzimos as palavras do renomado professor Hely Lopes Meirelles, vejamos:
“A escolha da proposta 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”.
De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim, veremos
pontualmente que a empresa declarada vencedora, não apresentou a proposta mais
vantajosa, uma vez que inexequível, bem como não atendeu as exigências do edital, uma vez que
descumpre itens indispensáveis à perfeita consecução do objeto da contratação.
Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a
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Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada”.
Na mesma toada, o artigo 43, inciso V, da já citada LF 8.666/93, exige que o julgamento e
classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital.
O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos
licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório.
Outrossim, ainda em consulta à doutrina acerca da temática, relembramos as palavras de Hely
Lopes Meirelles, segundo o qual definiu que o edital "é lei interna da licitação” e, como tal,
vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu.
Neste ponto, faz -se necessário, examinarmos o edital, o qual deveria ter sido lido de forma
detida por todos, in verbis:
10.5. Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro e Regularidade da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, nos
termos da legislação em vigor, dentro do prazo de validade da mesma. (Lote Estrutura);
b) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos e da equipe técnica adequada à
execução dos serviços especializados objeto da licitação, assim como da indicação de todos os
Responsáveis Técnicos pela execução. A equipe técnica deverá ser composta de no mínimo:
(grifo nosso).
b.1) 01 (um) engenheiro Civil ou arquiteto, (Lote Estrutura);
b.1.1) Será admitida apenas a indicação de engenheiros ou arquitetos como responsáveis técnicos
pelos serviços objeto deste termo. Não será admitida a indicação de técnicos de grau médio ou de
2º grau;
b.2) 01 (um), Técnico ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, (LOTE de Estrutura, LOTE de
sonorização, iluminação e painel de LED e LOTE de geradores);
b.3) 01 (um) Engenheiro Elétrico ou Técnico em Eletrotécnica; (LOTE de sonorização, iluminação e
painel de LED e LOTE geradores).
(...)
10.5. Qualificação Técnica:
(...)
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e) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto deste termo, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome do(s) seu(s)
responsável(is) técnicos(s) indicados na alínea “b”, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão
de Acervo Técnico – CAT. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente. (Lote Estrutura). (grifo nosso).
A fim de que corroborar o quanto exposto, imperioso se faz que visitemos o dispositivo legal que
trata acerca da temática, vejamos:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a
I (…);

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos; (grifo nosso).
(...)
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do “caput” deste artigo, no caso das licitações
pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas
as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo
anterior, serão definidas no instrumento convocatório. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. (Grifo
nosso).
Conforme se observa, o parágrafo 3º é cristalino ao dizer complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior, o que não aconteceu no certame ora discutido.
Vejamos também o que diz a Jurisprudência sobre este assunto:
Acórdão 679/2015 – Plenário – TCU
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Automação
Industrial Ltda. – Automind noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades na Concorrência
22/2014, promovida pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba – Codevasf, que teriam restringido o caráter competitivo do certame.

9.3.1. a exigência contida no subitem 4.2.2.3, alínea d.1, do instrumento convocatório da
Concorrência 22/2014 não guarda conformidade com o disposto no art. 30, § 3º, da Lei de
Licitações e com a jurisprudência deste Tribunal, sendo certo que sempre deve ser admitida a
comprovação de aptidão por meio de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto do certame.
(grifo nosso).
Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego
É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados
de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II,
da Lei 8.666/1993). (Grifo nosso).
Com efeito, destaca-se uma vez mais que, INEXISTE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEM O
CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa declarada vencedora NÃO APRESENTOU A
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL da forma devida e correta, principalmente quanto aos
quesitos descritos nos itens 10.5, “d” e 10.5 “e”, conforme demonstrado alhures.
B) DA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDORA

PELA EMPRESA DECLARADA

A Administração Pública ao licitar e contratar deverá, quando da análise das propostas ofertadas,
verificar a compatibilidade dos preços ofertados com o valor de referência orçado pela própria
Administração, com fito de afastar propostas manifestamente inexequíveis.
Hely Lopes Meirelles, pai do Direito Administrativo Brasileiro manifesta-se no sentido de que:
Essa inexequibilidade se evidencia nos preços zero, simbólicos ou excessivamente baixos, nos
prazos impraticáveis de entrega e nas condições irrealizáveis da execução diante da realidade do
mercado, da situação efetiva do proponente e de outros fatores, preexistentes ou supervenientes
verificados pela Administração. (Grifo nosso).
Na mesma banda, observa-se a manifestação do TCU:
TCU – Acórdão 230/2000 – Plenário
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Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados
no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações. (Grifo nosso).
Destarte, a fim de que se resguarde o erário de responsabilização na prestação de serviço
deficitário, além de co-responsabilização por não cumprimento de obrigações patronais com seus
funcionários por parte da empresa declarada vencedora, uma vez que com o preço apresentado
torna-se notória a:
Impossibilidade de prestação do serviço;
Pagamento dos funcionários;
Recolhimento e repasse dos devidos tributos;
Auferir lucro;
deverá o ilustre Pregoeiro agir em consonância com o ditame do art. 48, inciso II, § 1º, “b”, da
Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:
Art. 48. Serão desclassificadas:
I – (...)
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da
licitação.
(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
a) (...)
b) valor orçado pela administração.

(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Por todo o exposto resta cristalino que houve inegável prejuízo à RECORRENTE, uma vez que a
empresa declarada vencedora, deixou de cumprir itens indispensáveis à perfeita consecução do
objeto ora discutido.
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No mesmo sentido, há prejuízo também para a Administração pois pode-se afirmar que empresa
declarada vencedora não possui condições de prestar os serviços objeto da contratação, uma vez
que os VALORES APRESENTADOS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER PARA CUSTEIO DA MÃO-DEOBRA ENVOLVIDA NAS OPERAÇÕES.
Nestes termos, percebe-se de forma incontestável, que as empresas declaradas vencedoras,
decorreram de ato prolatado EQUIVOCADAMENTE, pelas razões fáticas e legais acima narradas.
A fim de corroborar nossa tese acerca da inexequibilidade das propostas apresenta-se quadro
sintético no qual se explicita a disparidade entre os valores orçados pela Administração e os
valores finais apresentados pelas empresas declaradas vencedoras.

LOTE

EMPRESA

ESTIMADO
ADM R$

VALOR FINAL
R$

DIFERENÇA
R$

% DE
DESCONTO

1

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

3.839.624,13

1.199.997,73

2.639.626,40

68,75

2

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

2.048.600,00

450.000,00

1.598.600,00

78,03

3

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

519.900,00

199.953,54

319.946,46

61,54

4

GIBRAN RIBEIRO BARROS - EIRELI

695.458,00

400.700,00

294.758,00

42,38

5

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

423.000,00

130.000,00

293.000,00

69,27

6

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

112.500,00

30.000,00

82.500,00

73,33

7

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

66.312,54

40.000,00

26.312,54

39,68

8

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

91.500,00

40.000,00

51.500,00

56,28

9

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

580.725,00

449.481,15

131.243,85

22,60

10

S & S LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA

166.250,00

102.000,00

64.250,00

38,65

Destarte, resta configurada patente ilegalidade que impede o prosseguimento do certame, uma
vez que violadas normas legais e editalícias.
Por fim, resta inegável que o presente recurso merece prosperar, e, por conta disso, o ilustre
Pregoeiro deve habilitar a RECORRENTE, desclassificando as empresas pelas circunstâncias fáticas
e legais apresentadas, reabrindo as negociações a fim de que seja cumprida a lei e seja feita
justiça.
Ainda assim, podemos verificar que as estruturas estão sendo montadas, mesmo antes na analise
do recurso, devendo esta municipalidade SUSPENDER a presente montagem, conforme relatório
fotográfico.
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DOS PEDIDOS
Conforme os fatos e argumentos apresentados neste RECURSO, solicitamos como lídima justiça
que:
A – A peça recursal da recorrente seja conhecida para, no mérito, ser DEFERIDA
INTEGRALMENTE, pelas razões e fundamentos expostos;
B – Seja reformada a decisão do ilustre Pregoeiro, que declarou como vencedora a empresa S & S
LOCACOES PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme motivos consignados neste Recurso, tendo
em vista o descumprimento das normas do edital, em especial, nos itens 10.5 “d” e 10.5 “e”, além
da patente inexequibilidade das propostas apresentadas;
C - Seja reformada a decisão do ilustre Pregoeiro, que declarou como vencedora a
empresa GIBRAN RIBEIRO BARROS - EIRELI, conforme motivos consignados neste Recurso, tendo
em vista a patente inexequibilidade da proposta apresentada se comparada ao valor estimado
como referência da Administração;
D – Caso o ilustre Pregoeiro opte por não manter sua decisão, REQUEREMOS que, com fulcro no
Art. 9º da Lei 10.520/2002 C/C Art. 109, III, § 4º, da Lei 8666/93, e no Princípio do Duplo Grau de
Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade superior competente.
Pede deferimento.
Vila Velha, ES, 20 de junho de 2022.

________________________
INGRYD VIEIRA TEIXIERA
Sócia Administradora
RG nº. 3.270.671 SSP-ES
CPF/MF nº 146.329.547-21
CNPJ 42.883.044/0001-57
TEIXEIRA E VIEIRA CONSULTORIA EM
LICITACÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua Raul Seixas, 80, Loja 01
Ulisses Guimarães - CEP 29.124.263

VILA VELHA / ES - BRASIL
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ANEXO I
RELATORIO FOTOGRTAFICO
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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS/BA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022

A empresa S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita sob CNPJ de
Nº 09.208.990/0001-22, com sede à Rua Cinquenta, Nº 02, Forno Velho COHAB,
CEP. 29.937.750, São Mateus/ES, neste ato representada por seu representante legal
CÉLIO DOS SANTOS MERELES, portado do CPF Nº 019.795.627-09, vem,
tempestivamente, conforme permitido no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em
tempo hábil, por intermédio de seus advogados, abaixo subscrito, com escritório
profissional na Rua Capitão José Maria, nº 1.112, Sala nº 01, Edifício Monique
Mendonça, bairro Centro, Linhares/ES, onde recebe notificações e intimações, vem
respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto pela empresa Concorrente/Licitante RSTF SERVIÇOS, LOCAÇÕES E
EVENTOS EIRELI ME, demonstrando nesta as razões de fato e de direito
S & S LOCACOES,
PRODUCOES E
EVENTOS
LTDA:09208990000122
Assinado de forma digital por S & S
LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS
LTDA:09208990000122
Dados: 2022.06.15 16:53:22 -03'00'

pertinentes para desprover os recursos interpostos:
Rua. Cinquenta Nº 02, bairro Forno Velho COHAB, CEP. 29.937.750, São Mateus/ES
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I.

FATOS:

De forma sucinta e objetiva, trata-se de lide administrativa referente ao processo
licitatório realizado no município que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
SONORIZAÇÃO,

ILUMINAÇÃO,

COM

MONTAGEM

E

DESMONTAGEM,

GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, MINI TRIO, CARRO DE SOM, E OUTROS
PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E DO EVENTO DENOMINADO “SÃO
JOÃO SE ENCONTRA COM PEDRÃO”, A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE
EUNÁPOLIS-BA, ao qual foi efetuado na modalidade Pregão Eletrônico, de nº
029/2022.
Enfatiza-se que o certame ocorreu respeitando todas as legalidades necessárias
para concretizar o processo licitatório e tendo sido o resultado divulgado ainda no
mês de setembro deste corrente ano.
No resultado, justamente a presente empresa CONTRARAZOANTE foi declarada
como VENCEDORA por apresentar melhor proposta e cumprir todas exigências
habilitatórias, o que suscitou uma INJUSTA IRRESIGNAÇÃO DA RECORRENTE,
que interpôs recurso administrativo fazendo apontamentos INFUNDADOS e
INOPORTUNOS para tentar afastar a correta decisão que declarou esta como
INABILITADA em decorrência da ausência de documentos essenciais para a sua
correta habilitação.
Entretanto, conforme será demonstrado, o recurso administrativo não merece
provimento em nenhum aspecto, justamente por trazer motivações protelatórias
e desarrazoadas.
S & S LOCACOES,
PRODUCOES E
EVENTOS
LTDA:09208990000122
Assinado de forma digital
por S & S LOCACOES,
PRODUCOES E EVENTOS
LTDA:09208990000122
Dados: 2022.06.15 16:53:37
-03'00'
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II.

DAS RAZÕES ALEGADAS:

O presente instrumento pretende ser sucinto e conciso em todos os pontos,
uma vez que é sabido, Comissão, que a Administração e o licitante devem observar
rigorosamente as regras e condições previamente estabelecidas no edital.
Isto posto, é mister apontar que a respeitável Comissão decidiu sabiamente
quando inabilitou a recorrente por entender que não atendeu integramente as
exigências do edital, de maneira que os argumentos trazidos nas razões recursais
não podem prosperar.
Esclarece-se que as empresas recorrentes devem possuir o PLENO DIREITO de
interpor recursos, sendo um exercício do direito de ampla defesa e contraditório,
ao qual utiliza-se da garantia constitucional para afastar ato que julga como
inapropriado.
A problemática reside quando a empresa possui interesse em frustrar o bom
trâmite do procedimento licitatório, trazendo recursos com alegações INCABÍVEIS,
atrasando a conclusão de certame licitatório ao qual o objetivo é: PROPORCIONAR
SERVIÇOS COM QUALIDADE E QUE TRAZEM UMA ENORME MELHORIA PARA
A DINÂMICA SOCIAL DA POPULAÇÃO DE EUNÁPOLIS, assim sendo, fere
diretamente o interesse público e os princípios da razoabilidade e celeridade
Importa trazer que o recurso interposto é de fato um VERDADEIRO SOFISMO, ao
qual visa OBSTRUIR TODO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO com claro intuito
de corrigir erro que cometeu. Traz manobras argumentativas para que a ausência
do cumprimento de DIVERSOS itens seja ignorada e que possa voltar a participar
de forma plena.
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É CEDIÇO QUE O EDITAL CONSTITUI LEI ENTRE OS LICITANTES E QUE DE
SUAS DISPOSIÇÕES NINGUÉM PODE SE FURTAR AO CUMPRIMENTO.
Menciona-se, de prima, o motivo que gerou a presente desclassificação:

Temos então a ausência de:
1. CND TRABALHISTA;
2. CERTIDÃO DO ITEM 10.7
3. CERTIDÃO DO ITEM 10.8.1
4. CERTIDÃO DO ITEM 10.8.2
Ou seja, temos um EXCESSIVO NÚMERO DE ERROS, sendo que corroborar com tal
atitude seria ignorar o princípio da VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO. Injustificável.
Sobre o tópico, já estava bem claro:

S & S LOCACOES,
PRODUCOES E EVENTOS
LTDA:09208990000122
Assinado de forma digital por S & S
LOCACOES, PRODUCOES E
EVENTOS LTDA:09208990000122
Dados: 2022.06.15 16:54:05 -03'00'

Rua. Cinquenta Nº 02, bairro Forno Velho COHAB, CEP. 29.937.750, São Mateus/ES

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NUFGQTZEOEUXMKREMTKYMT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Junho de 2022
105 - Ano XIII - Nº 8204

Eunápolis

Trazer detalhes ínfimos da IMPORTÂNCIA de cada item acaba sendo protelatório
e desnecessário. Ora, se os itens estão no instrumento convocatório, é por uma
razão.
Por desídia, a empresa não apresentou Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas - CEIS, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de
Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON e também a CND Trabalhista,
ao qual é de EXTREMA IMPORTÂNCIA.
IMPORTANTE SALIENTAR: a empresa licitante, ao anexar DIVERSAS
declarações, se prestou a anexa-las com informações NÃO CORRESPONDENTES a
atual/presente licitação que ocorre no município de Eunápolis - BA. É possível
verificar que a empresa anexou declarações direcionadas para o município de
TEIXEIRA DE FREITAS, ao qual todas estão datadas para 01/05/2022 – ora, o
Edital Convocatório do Pregão Eletrônico 029/22 foi publicado dia 03/05. PARA
PIORAR: O OBJETO LICITADO NAS DECLARAÇÕES ANEXADAS SÃO
DIVERGENTES.
Com a devida vênia, a empresa recorrente tenta levar o Pregoeiro e sua equipe de
apoio ao erro, fazendo um verdadeiro contorcionismo interpretativo da
legislação a fim de mudar as regras do presente certame após um resultado a ela
desfavorável.
Tal postura não pode ser tolerada.
É cediço que a participação nas diversas modalidades de licitação é um direito
S & S LOCACOES,
PRODUCOES E
EVENTOS
LTDA:09208990000122
Assinado de forma digital por S
& S LOCACOES, PRODUCOES E
EVENTOS
LTDA:09208990000122
Dados: 2022.06.15 16:54:19
-03'00'

conferido ao particular, mas que resulta em obrigações que o vincula, gerando
compromissos Administração Pública. A participação nos pregões exige muito
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cuidado por parte dos interessados, eis que a inversão das fases previstas nessa
modalidade os confere maior responsabilidade.
O não preenchimento dos requisitos atrapalha o regular andamento do
processo licitatório podendo, a depender do caso, trazer prejuízos ao Órgão
Licitante. A vinculação ao instrumento convocatório deve assegurar aos licitantes
os seus direitos. Nesse sentido, cabe relembrar a seguinte redação do art. 41 da Lei
no 8.666/1993:
“Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Esse dispositivo é
tão restritivo que se utilizou da expressão “estritamente
vinculada”. Logo, não há espaços para arbitrariedades ou escolhas
de licitantes por regras não estabelecidas no edital. No mesmo
sentido, a Administração deve buscar a proposta mais vantajosa
dentro das regras do edital e sem julgamentos subjetivos.”

No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho[3]:

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do
administrador e dos administrados. Significa que as regras
traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por
todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna
inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
Assinado de
S&S
forma digital por
LOCACOES, S & S LOCACOES,
PRODUCOE PRODUCOES E
EVENTOS
SE
LTDA:092089900
EVENTOS 00122
LTDA:09208 Dados:
2022.06.15
990000122 16:54:33 -03'00'

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evitase a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza
aos interessados do que pretende a Administração. E se evita,
finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade
administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa.

Rua. Cinquenta Nº 02, bairro Forno Velho COHAB, CEP. 29.937.750, São Mateus/ES

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NUFGQTZEOEUXMKREMTKYMT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Junho de 2022
107 - Ano XIII - Nº 8204

Eunápolis

Se o instrumento de convocação, normalmente o edital tiver falha,
pode ser corrigido, desde que oportunamente, mas os licitantes
deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se
amoldarem a ela.
Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento
das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se
exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de
preço fora dos limites estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se
a desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do
Estatuto.”

Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo
tempo em que privilegia a transparência do certame, garantindo a plena
observância dos princípios da igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade e
probidade administrativa, preceitua que o julgamento das propostas seja o mais
objetivo possível, nos exatos termos das regras previamente estipuladas.

Como

bem

destaca

Fernanda

Marinelahttp://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/38383/da-importanciado-principio-da-vinculacao-ao-instrumento-convocatorio - _ftn4, o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório leva à assertiva de que o edital é a lei
interna da licitação:

Assinado de
S&S
forma digital por
LOCACOES, S & S LOCACOES,
PRODUCOE PRODUCOES E
EVENTOS
SE
LTDA:092089900
EVENTOS 00122
LTDA:09208 Dados:
2022.06.15
990000122 16:54:49 -03'00'

Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao
instrumento convocatório. O instrumento, em regra, é o edital
que deve definir tudo que é importante para o certame, não
podendo o Administrador exigir nem mais nem menos do que
está previsto nele. Por essa razão, é que a doutrina diz que o
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edital é lei interna da licitação, ficando a ele estritamente
vinculada, conforme previsto no art. 41 da le”. (GN)

No mesmo sentido, ensinam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo que A vinculação
da Administração aos estritos termos do edital de convocação da licitação é
exigência expressa do art. 41 da Lei nº 8.666/1993. Ressaltando ambos autores que
esse artigo veda à Administração o descumprimento das normas e condições
do edital, “ao qual se acha estritamente vinculada”.

Logo em seguida, a Lei assegura a qualquer cidadão o direito de impugnar o edital
de licitação por motivo de ilegalidade. Segundo Hely Lopes Meirelles:

O edital “é lei interna da licitação” e, como tal, vincula aos seus
termos tanto os licitantes como a Administração que o
expediu. (GN)

Demais disso, as Orientações e Jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre
Licitações e Contratos são bastante elucidativas no que se refere à necessidade de
vinculação não só do certame, mas também do próprio contrato e de sua execução
ao instrumento convocatório.
Em vista ao exposto, é forçoso concluir que o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório tem extrema importância, na medida em que além de impor que as
normas nele estipuladas devem ser fielmente observadas pela Administração
e pelos administrados, assegura o cumprimento de inúmeros outros
princípios atinentes ao certame: transparência, igualdade, impessoalidade,
publicidade, moralidade, probidade administrativo, julgamento objetivo e
segurança jurídica.
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A

VINCULAÇÃO

AO

EDITAL

VISA

TRAZER

SEGURANÇA

PARA

A

ADMININSTRAÇÃO E PARA OS ADMINISTRADROS, NÃO PODENDO O
PRINCÍPIO SER IGNORADO PELO PRÓPRIO PODER PÚBLICO.
Demais disso, tal princípio evita qualquer burla às normas fixadas no instrumento
convocatório durante a execução do contrato por aquele que logrou êxito no
certame. Isso sem contar que, com regras claras e previamente estipuladas, é
perfeitamente possível a qualquer cidadão fiscalizar seu efetivo cumprimento.
Desse modo, demonstrada a importância do princípio, vale salientar também a
importância de que haja, seja por parte da Administração, seja por parte dos
administrados em geral, a fiscalização do efetivo cumprimento deste princípio,
para que diversos outros e o próprio certame também sejam preservados.
Ressalta-se, por fim: existe autorização expressa da Administração Pública para a
concretização de todos os atos realizados para com o certame, além de ser
importante ressaltar também a boa-fé administrativa em ter concluída a licitação
de forma justa, não fazendo NENHUM sentido interpor recurso administrativo,
onerando a Administração Pública com lides que apenas atrasam a conclusão da
licitação.
ASSIM, VERIFICA-SE QUE A INTENÇÃO DA RECORRENTE TEM NÍTIDO
CARÁTER PROTELATÓRIO COM INTUITO DE TUMULTUAR O REGULAR
ANDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM ARGUMENTOS INFUNDADOS,
QUE SE ACATADOS, ESTARIA DETURPANDO A FINALIDADE DA LEI DE
LICITAÇÕES, QUANDO PREVIU TAL DISPOSIÇÃO.
S & S LOCACOES,
PRODUCOES E
EVENTOS
LTDA:09208990000122
Assinado de forma digital por S
& S LOCACOES, PRODUCOES E
EVENTOS
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Dados: 2022.06.15 16:55:21
-03'00'
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Sendo claro a manifesta intenção de obstruir o presente certame, prejudicando e
trazendo para o processo atos abusivos, cabe a Administração Pública utilizar-se
das sanções administrativas para coibir e sancionar essas práticas.
Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o poder disciplinar é a prerrogativa pela qual
a Administração apura as infrações e aplica as penalidades ao infrator, que pode
ser um servidor público ou particular sujeito à disciplina administrativa.
A Sanção Administrativa, nas contratações públicas, pode definir-se como o
exercício do poder-dever do administrador público em face da conduta do
particular que venha a prejudicar e lesionar o poder público em suas
contratações.
Assim sendo e diante dos fatos apontados, pior, é requerer a alteração do resultado
do certame por alegações sem nenhum fundamento legal, deixando de contratar
com a Recorrida que possui capacidade técnica conforme previsto no edital e na
legislação vigente e apresentou a proposta mais vantajosa à Administração, por ser
essa mais econômica e indubitavelmente verossímil e que tenha atendido a todas
as exigências do edital e da legislação em vigor.
Demonstrou-se na presente peça que a S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS
LTDA tomou todos os cuidados necessários para respeitar e cumprir com o que foi
estritamente estipulado pelo Edital, cumprindo com o princípio, mas a postura de
recorrer por detalhes ínfimos mostra-se o contrário de querer respeitar as
aspirações administrativas.
Assinado de

III.

DA CONTRATAÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA:

S&S
forma digital
LOCACOES, por S & S
LOCACOES,
PRODUCOE PRODUCOES E
EVENTOS
SE
EVENTOS LTDA:09208990
000122
LTDA:09208 Dados:
990000122 2022.06.15
16:55:35 -03'00'
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Sem prejuízo das contrarrazões até aqui lançadas, urge a recorrida tecer comentário
oportuno quanto a interpretação das exigências editalícias, as quais se realizadas
tão somente sob o mero aspecto formal, sem observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pode ferir o princípio basilar das Licitações e
Contratos Administrativos, que visa a busca da PROPOSTA MAIS VANTAJOSA em
todos os LOTES DO CERTAME, no caso a da recorrida.
Ainda, no certame em comento não há qualquer situação, documento ou informação
que atinja diretamente a competitividade e a isonomia entre os participantes da
licitação, o que permitiu ao ente público a busca e classificação da proposta mais
vantajosa, permitindo, assim, julgar de forma objetiva as propostas apresentadas.
Correta, legal e adequada a HABILITAÇÃO da recorrida.
Correta, legal e adequada a DESCLASSIFICAÇÃO da recorrente.

IV.

DOS PEDIDOS:

Diante de todo o exposto, requer SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
ADMINISTRATIVO ORA IMPUGNADO, mantendo-se o ato da Comissão que
habilitou a empresa licitante S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, uma
vez que resta demonstrado que atendeu integralmente as exigências do edital e
realizando

a

MANUTENÇÃO

DA

DESCLASSIFICAÇÃO

DA

EMPRESA

RECORRENTE, seja instaurado uma PAD em desfavor da ora recorrente, vez que
mesmo sabendo-se que não cumpriu as exigências mínimas do Edital, adentrou
com RECURSO ADMINISTRATIVO somente com intuito de protelar o certame, com
o consequente prosseguimento do certame, tudo em observância aos princípios
S & S LOCACOES,
PRODUCOES E
EVENTOS
LTDA:09208990000122
Assinado de forma digital por S &
S LOCACOES, PRODUCOES E
EVENTOS LTDA:09208990000122
Dados: 2022.06.15 16:55:48 -03'00'

norteadores da licitação. Seja ainda, as manifestações recursais em desacordo
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com item 12 e subitem 12.1 do presente Edital indeferidos, vez que não
motivarão suas manifestações, empresas PAVINORTE e TEIXEIRA E VIEIRA.

Nestes Termos, espera Deferimento.
Vitória (ES), 15 de junho de 2022.
S&S
LOCACOES,
PRODUCOES
E EVENTOS
LTDA:092089
90000122

Assinado de forma
digital por S & S
LOCACOES,
PRODUCOES E
EVENTOS
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22
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S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CNPJ de Nº 09.208.990/0001-22
CÉLIO DOS SANTOS MERELES
CPF Nº 019.795.627-09
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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS/BA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022

A empresa S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita sob CNPJ de
Nº 09.208.990/0001-22, com sede à Rua Cinquenta, Nº 02, Forno Velho COHAB,
CEP. 29.937.750, São Mateus/ES, neste ato representada por seu representante legal
CÉLIO DOS SANTOS MERELES, portado do CPF Nº 019.795.627-09, vem,
tempestivamente, conforme permitido no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em
tempo hábil, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto

pela

empresa

Concorrente/Licitante

TEIXIERA

E

VIEIRA

CONSULTORIA EM LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, demonstrando
nesta as razões de fato e de direito pertinentes para desprover os recursos
interpostos:
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I.

FATOS:

De forma sucinta e objetiva, trata-se de lide administrativa referente ao processo
licitatório realizado no município que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
SONORIZAÇÃO,

ILUMINAÇÃO,

COM

MONTAGEM

E

DESMONTAGEM,

GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, MINI TRIO, CARRO DE SOM, E OUTROS
PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E DO EVENTO DENOMINADO “SÃO
JOÃO SE ENCONTRA COM PEDRÃO”, A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE
EUNÁPOLIS-BA, ao qual foi efetuado na modalidade Pregão Eletrônico, de nº
029/2022.
Enfatiza-se que o certame ocorreu respeitando todas as legalidades necessárias
para concretizar o processo licitatório e tendo sido o resultado divulgado ainda no
mês de setembro deste corrente ano.
No resultado, justamente a presente empresa CONTRARAZOANTE foi declarada
como VENCEDORA por apresentar melhor proposta e cumprir todas exigências
habilitatórias, o que suscitou uma INJUSTA IRRESIGNAÇÃO DA RECORRENTE,
que interpôs recurso administrativo fazendo apontamentos INFUNDADOS e
INOPORTUNOS para tentar afastar a correta decisão que declarou esta como
INABILITADA em decorrência da ausência de documentos essenciais para a sua
correta habilitação.
Entretanto, conforme será demonstrado, o recurso administrativo não merece
provimento em nenhum aspecto, justamente por trazer motivações protelatórias
e desarrazoadas.
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II.

DAS RAZÕES ALEGADAS:

O presente instrumento pretende ser sucinto e conciso em todos os pontos,
uma vez que é sabido, Comissão, que a Administração e o licitante devem observar
rigorosamente as regras e condições previamente estabelecidas no edital.
Isto posto, é mister apontar que a respeitável Comissão decidiu sabiamente
quando inabilitou a recorrente por entender que não atendeu integramente as
exigências do edital, de maneira que os argumentos trazidos nas razões recursais
não podem prosperar.
Esclarece-se que as empresas recorrentes devem possuir o PLENO DIREITO de
interpor recursos, sendo um exercício do direito de ampla defesa e contraditório,
ao qual utiliza-se da garantia constitucional para afastar ato que julga como
inapropriado.
A problemática reside quando a empresa possui interesse em frustrar o bom
trâmite do procedimento licitatório, trazendo recursos com alegações
INCABÍVEIS, atrasando a conclusão de certame licitatório ao qual o objetivo é:
PROPORCIONAR EVENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DE EUNÁPOLIS,
assim sendo, fere diretamente o interesse público e os princípios da razoabilidade
e celeridade
Importa trazer que o recurso interposto é de fato um VERDADEIRO SOFISMO, ao
qual visa OBSTRUIR TODO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO com claro intuito
de corrigir erro que cometeu.
Trata-se de um recurso de 75 (SETENTA E CINCO) páginas com o objetivo de
tentar escuir-se de sua responsabilidade por não anexar a documentação da forma
CORRETA.
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A petição traz manobras argumentativas para que a ausência do cumprimento de
DIVERSOS itens seja ignorada e que possa voltar a participar de forma plena.
Ocorre que tal possibilidade revela-se INCABÍVEL perante a quantidade excessiva
de documentos ausentes para sua devida classificação no certame.
PARA ALÉM: É CEDIÇO QUE O EDITAL CONSTITUI LEI ENTRE OS LICITANTES
E QUE DE SUAS DISPOSIÇÕES NINGUÉM PODE SE FURTAR AO CUMPRIMENTO.
Menciona-se, assim, os diversos motivos que geraram a presente desclassificação:

Temos então vícios nos seguintes documentos:
1. CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE;
2. AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA;
3. CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL VENCIDA
4. CERTIDÃO DE FGTS VENCIDA
5. CERTIDÃO MUNICIPAL VENCIDA;
6. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA;
7. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL;
8. AUSÊNCIA

DE

DECLARAÇÃO

DE

INEXIGIBILIDADE

DE

LICENÇA

AMBIENTAL.
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Ou seja, temos um EXCESSIVO NÚMERO DE ERROS, sendo que corroborar com tal
atitude seria ignorar o princípio da VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO. Injustificável.
Sobre o tópico, já estava bem claro:

Trazer detalhes ínfimos da IMPORTÂNCIA de cada item acaba sendo protelatório
e desnecessário. Ora, se os itens estão no instrumento convocatório, é por uma
razão.
Por desídia, a empresa apresentou um enorme número de documentos com vícios
insanáveis, sendo CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE;
AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA; CERTIDÕES DA RECEITA
FEDERAL, FGTS E MUNICIPAL VENCIDAS; AUSÊNCIA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA; AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL; AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL, já é claro que o
Edital estabelece documentos de EXTREMA IMPORTÂNCIA pra a realização do
evento, sendo incabível tratar como mero formalismo a desclassificação.
Com a devida vênia, a empresa recorrente tenta levar o Pregoeiro e sua equipe de
apoio ao erro, fazendo um verdadeiro contorcionismo interpretativo da
legislação a fim de mudar as regras do presente certame após um resultado a ela
desfavorável.
TAL POSTURA NÃO PODE SER TOLERADA.
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É cediço que a participação nas diversas modalidades de licitação é um direito
conferido ao particular, mas que resulta em obrigações que o vincula, gerando
compromissos Administração Pública. A participação nos pregões exige muito
cuidado por parte dos interessados, eis que a inversão das fases previstas nessa
modalidade os confere maior responsabilidade.
O não preenchimento dos requisitos atrapalha o regular andamento do
processo licitatório podendo, a depender do caso, trazer prejuízos ao Órgão
Licitante. A vinculação ao instrumento convocatório deve assegurar aos licitantes
os seus direitos. Nesse sentido, cabe relembrar a seguinte redação do art. 41 da Lei
no 8.666/1993:
“Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Esse dispositivo é
tão restritivo que se utilizou da expressão “estritamente
vinculada”. Logo, não há espaços para arbitrariedades ou escolhas
de licitantes por regras não estabelecidas no edital. No mesmo
sentido, a Administração deve buscar a proposta mais vantajosa
dentro das regras do edital e sem julgamentos subjetivos.”

No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho[3]:

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do
administrador e dos administrados. Significa que as regras
traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por
todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna
inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evitase a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza
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aos interessados do que pretende a Administração. E se evita,
finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade
administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa.
Se o instrumento de convocação, normalmente o edital tiver falha,
pode ser corrigido, desde que oportunamente, mas os licitantes
deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se
amoldarem a ela.
Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento
das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se
exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de
preço fora dos limites estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se
a desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do
Estatuto.”

Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo
tempo em que privilegia a transparência do certame, garantindo a plena
observância dos princípios da igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade e
probidade administrativa, preceitua que o julgamento das propostas seja o mais
objetivo possível, nos exatos termos das regras previamente estipuladas.

Como

bem

destaca

Fernanda

Marinelahttp://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/38383/da-importanciado-principio-da-vinculacao-ao-instrumento-convocatorio - _ftn4, o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório leva à assertiva de que o edital é a lei
interna da licitação:
Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao
instrumento convocatório. O instrumento, em regra, é o edital
que deve definir tudo que é importante para o certame, não
podendo o Administrador exigir nem mais nem menos do que
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está previsto nele. Por essa razão, é que a doutrina diz que o
edital é lei interna da licitação, ficando a ele estritamente
vinculada, conforme previsto no art. 41 da lei”. (GN)

No mesmo sentido, ensinam Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo que A vinculação
da Administração aos estritos termos do edital de convocação da licitação é
exigência expressa do art. 41 da Lei nº 8.666/1993. Ressaltando ambos autores que
esse artigo veda à Administração o descumprimento das normas e condições
do edital, “ao qual se acha estritamente vinculada”.

Logo em seguida, a Lei assegura a qualquer cidadão o direito de impugnar o edital
de licitação por motivo de ilegalidade. Segundo Hely Lopes Meirelles:

O edital “é lei interna da licitação” e, como tal, vincula aos seus
termos tanto os licitantes como a Administração que o
expediu. (GN)

Demais disso, as Orientações e Jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre
Licitações e Contratos são bastante elucidativas no que se refere à necessidade de
vinculação não só do certame, mas também do próprio contrato e de sua execução
ao instrumento convocatório.
Em vista ao exposto, é forçoso concluir que o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório tem extrema importância, na medida em que além de impor que as
normas nele estipuladas devem ser fielmente observadas pela Administração
e pelos administrados, assegura o cumprimento de inúmeros outros
princípios atinentes ao certame: transparência, igualdade, impessoalidade,
publicidade, moralidade, probidade administrativo, julgamento objetivo e
segurança jurídica.
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A

VINCULAÇÃO

AO

EDITAL

VISA

TRAZER

SEGURANÇA

PARA

A

ADMININSTRAÇÃO E PARA OS ADMINISTRADROS, NÃO PODENDO O
PRINCÍPIO SER IGNORADO PELO PRÓPRIO PODER PÚBLICO.
Demais disso, tal princípio evita qualquer burla às normas fixadas no instrumento
convocatório durante a execução do contrato por aquele que logrou êxito no
certame. Isso sem contar que, com regras claras e previamente estipuladas, é
perfeitamente possível a qualquer cidadão fiscalizar seu efetivo cumprimento.
Desse modo, demonstrada a importância do princípio, vale salientar também a
importância de que haja, seja por parte da Administração, seja por parte dos
administrados em geral, a fiscalização do efetivo cumprimento deste princípio,
para que diversos outros e o próprio certame também sejam preservados.
PARA ALÉM: A presente empresa recorrida foi declarada vencedora do pregão,
tendo apresentado o menor preço e tendo sido, em seguida, devidamente
habilitada. A RECORRENTE registrou intenção de recurso, servindo-se de razoar
VAZIAMENTE o seu recurso com a alegação de que seria teria EXISTÊNCIA DE
INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA
Toda a montagem de custos foi montada através de preços compatíveis para a
realidade da empresa, AINDA ASSIM, existindo dúvidas quanto a possibilidade,
caberá a Comissão realizar diligências para comprovação de exequibilidade (uma
vez que não se trata de valor absurdamente BAIXO como alega), e não promover a
desclassificação da empresa recorrida.
A ALEGAÇÃO DE “PREÇOS INEXEQUÍVEIS” É O ÚLTIMO EXPEDIENTE DO
LICITANTE PERDEDOR, QUANDO BUSCA REVERTER O RESULTADO DA
LICITAÇÃO CUJA PROPOSTA VENCEDORA NÃO CONSEGUIU SUPERAR.
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De fato, uma proposta não pode ser considerada inexequível apenas porque a
licitante perdedora não conseguiria executá-la e/ou por adotar modelo diverso,
com menor eficiência e economicidade. As condições econômico-financeiras da
recorrente e da sua proposta não são parâmetros de exequibilidade.
Note-se que o próprio §3º do art. 44 da Lei 8.666/1993 prescreve que “Não se
admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou
de valor zero; incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitarão não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração." (grifo nosso).
Conforme Marçal Justen Filho, “A desclassificação por inexequibilidade apenas pode
ser admitida como EXCEÇÃO, em hipóteses muito restritas. O núcleo da concepção
ora adotada reside na impossibilidade de o Estado transformar-se em fiscal da
lucratividade privada e na plena admissibilidade de propostas deficitárias”.
Ainda, ao apresentar argumentos contrários à desclassificação por inexequibilidade,
o autor descreve a distinção entre inexequibilidade absoluta (subjetiva) e relativa
(objetiva):
A formulação desse juízo envolve uma avaliação da capacidade
patrimonial do licitante. Se ele dispuser de recursos suficientes e
resolver incorrer em prejuízo, essa é uma decisão empresarial
privada. Não cabe à Administração a tarefa de fiscalização da
lucratividade empresarial privada. Sob esse ângulo, chega a ser
paradoxal a recusa da Administração em receber proposta
excessivamente vantajosa (...).
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Neste

mesmo

sentido,

trazem-se

à

colação

os

seguintes

precedentes

jurisprudenciais:
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA.

LICITAÇÃO.

INEXEQÜIBILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. INFORMAÇÕES
PRIVILEGIADAS.

IMORALIDADE

ADMINISTRATIVA.

IMPROCEDÊNCIA 1. A aferição da exeqüibilidade de preço
ofertado em licitação pública (Lei nº 8.666/93, art. 44, § 3º)
deve ser avaliada à luz das circunstâncias concretas da
contratação. Interpretação e aplicação restritiva que se
impõem, em respeito à liberdade de iniciativa e de
organização da atividade empresarial por parte do licitante. 2.
A interpretação do art. 109, § 4º, da Lei de Licitações deve ser no
sentido de validar a conduta da autoridade superior que, ao
apreciar decisão de retratação de Comissão de Licitação,
justificadamente entenda pela adjudicação do objeto do certame ao
licitante que se sagrara vencedor, afastando a desclassificação
decretada na origem. 3. Inocorrência de favorecimento de licitante,
bem como ausente comprovação de prática de imoralidade
administrativa. 4. Recurso a que se nega provimento (TRF-2 - AC:
267727 RJ 2001.02.01.024106-1, Relator: Desembargador Federal
LUIZ PAULO S ARAUJO Fº/no afast. Relator, Data de Julgamento:
17/09/2008,

SÉTIMA

TURMA

ESPECIALIZADA,

Data

de

Publicação: DJU - Data::25/09/2008 - Página::271) (grifos nossos)

MANDADO

DE

SEGURANÇA

–

LICITAÇÃO

–

SUPOSTA

INEXEQÜIBILIDADE DA PROPOSTA VITORIOSA – EXECUÇÃO
INTEGRAL DO CONTRATO LICITADO. - Se a licitante vitoriosa
cumpriu integralmente o contrato objeto de licitação, afastase logicamente a imputação de que sua proposta era
inexeqüível. (STJ - RMS: 11044 RJ 1999/0069163-6, Relator:
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento:
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13/03/2001, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
04/06/2001 p. 61 JBCC vol. 192 p. 134) (grifos nossos)

Sendo assim, não há qualquer fundamento para a desclassificação da proposta
vencedora, uma vez que os preços praticados na proposta da S&S LOCAÇÕES
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA são perfeitamente adequados e exequíveis,
compatibilizando-se com os custos da prestação do serviço e o volume do objeto a
ser contratado
Ressalta-se, por fim: existe autorização expressa da Administração Pública para a
concretização de todos os atos realizados para com o certame, além de ser
importante ressaltar também a boa-fé administrativa em ter concluída a licitação
de forma justa, não fazendo NENHUM sentido interpor recurso administrativo,
onerando a Administração Pública com lides que apenas atrasam a conclusão da
licitação.
ASSIM, VERIFICA-SE QUE A INTENÇÃO DA RECORRENTE TEM NÍTIDO
CARÁTER PROTELATÓRIO COM INTUITO DE TUMULTUAR O REGULAR
ANDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM ARGUMENTOS INFUNDADOS,
QUE SE ACATADOS, ESTARIA DETURPANDO A FINALIDADE DA LEI DE
LICITAÇÕES, QUANDO PREVIU TAL DISPOSIÇÃO.
Sendo claro a manifesta intenção de obstruir o presente certame, prejudicando e
trazendo para o processo atos abusivos, cabe a Administração Pública utilizar-se
das sanções administrativas para coibir e sancionar essas práticas.
Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o poder disciplinar é a prerrogativa pela qual
a Administração apura as infrações e aplica as penalidades ao infrator, que pode
ser um servidor público ou particular sujeito à disciplina administrativa.
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A Sanção Administrativa, nas contratações públicas, pode definir-se como o
exercício do poder-dever do administrador público em face da conduta do
particular que venha a prejudicar e lesionar o poder público em suas
contratações.
Assim sendo e diante dos fatos apontados, pior, é requerer a alteração do resultado
do certame por alegações sem nenhum fundamento legal, deixando de contratar
com a Recorrida que possui capacidade técnica conforme previsto no edital e na
legislação vigente e apresentou a proposta mais vantajosa à Administração, por ser
essa mais econômica e indubitavelmente verossímil e que tenha atendido a todas
as exigências do edital e da legislação em vigor.
Demonstrou-se na presente peça que a S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS
LTDA tomou todos os cuidados necessários para respeitar e cumprir com o que foi
estritamente estipulado pelo Edital, cumprindo com o princípio, mas a postura de
recorrer por detalhes ínfimos mostra-se o contrário de querer respeitar as
aspirações administrativas.

III.

DA CONTRATAÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA:

Sem prejuízo das contrarrazões até aqui lançadas, urge a recorrida tecer comentário
oportuno quanto a interpretação das exigências editalícias, as quais se realizadas
tão somente sob o mero aspecto formal, sem observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pode ferir o princípio basilar das Licitações e
Contratos Administrativos, que visa a busca da PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, no
caso a da recorrida.
Ainda, no certame em comento não há qualquer situação, documento ou informação
que atinja diretamente a competitividade e a isonomia entre os participantes da
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licitação, o que permitiu ao ente público a busca e classificação da proposta mais
vantajosa, permitindo, assim, julgar de forma objetiva as propostas apresentadas.
Correta, legal e adequada a HABILITAÇÃO da recorrida.
Correta, legal e adequada a DESCLASSIFICAÇÃO da recorrente.

IV.

DOS PEDIDOS:

Diante de todo o exposto, requer SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
ADMINISTRATIVO ORA IMPUGNADOS, mantendo-se o ato da Comissão que
habilitou a empresa licitante S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, uma
vez que resta demonstrado que atendeu integralmente as exigências do edital e
realizando

a

MANUTENÇÃO

DA

DESCLASSIFICAÇÃO

DA

EMPRESA

RECORRENTE, com o consequente prosseguimento do certame, tudo em
observância aos princípios norteadores da licitação..

Nestes Termos, espera Deferimento.
Vitória (ES), 20 de junho de 2022.

S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CNPJ: Nº 09.208.990/0001-22
CÉLIO DOS SANTOS MERELES
CPF Nº 019.795.627-09
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Ao Ilmo,
Chefe da CPL - Comissão Permanente de licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
REF: PREGÃO Nº 029/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 148/2022

A empresa GIBRAN RIBEIRO BARROS EIRELI Inscrita no CNPJ/CPF sob o nº
12.143.846/0001-60, com sua sede à Rua Pastor Rosalvo Libertino, 81 Bairro: Vista
Alegre – CEP 45.825-241, neste ato representada pelo diretor GIBRAN RIBEIRO
BARROS RG: 16.89090812 e CPF: 059.274-88, devidamente qualificado no presente
processo na forma da legislação vigente em conformidade com o Art. 4°, XVIII
da Lei N° 10.520/02, vem até Vossas Senhorias, para, tempestivamente, interpor
estas CONTRARRAZOES, ao inconsistente recurso apresentado pela empresa
TEIXEIRA E VIEIRA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA perante essa distinta administração que de forma absolutamente brilhante
dirigiuo certame respeitando todos, sobre tudo as leis que regem a concorrência
pública e assegurando os princípios básicos da licitação.
Aqui vimos ser respeitados os princípios da Legalidade que disciplinou toda a
atividade administrativa, da Impessoalidade onde todos fomos tratados
igualmente perante a lei, da Moralidade, onde esta Administração Pública agiu
GIBRAN RIBEIRO BARROS EIRELI – GOLD SAN AMBIENTAL
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de acordo com a lei 8.666/93 com equilíbrio e honradez, o da Publicidade, onde
todos nós licitantes tivemos acesso equilibrado ao instrumento convocatório que
rege o presente certame. Infelizmente o último e extremamente importante
princípio que é o da Eficiência, onde a Administração Pública deve ser célere, foi
violado e agressivamente ferido, não por esta administração, pelo licitante que
ignorando as leis, interpôs recurso com um intuito claro de conflagrar um processo
tão sério que resultará no fomento da economia local e regional.
I - DA REALIDADE DOS FATOS:
1.
Somos empresa séria e, como tal, preparamos nossa proposta totalmente
de acordo com o edital, apresentando o nosso melhor preço em equilíbrio com
as propostas aqui trazidas por empresas sérias que tem conhecimento de
razoabilidade de mercado, bem como atendemos todas as exigências editalícias
referente a habilitação.

2.
Entretanto, a RECORRENTE, com o claro intuito de tumultuar e prejudicar o
andamento do certame, apresentou um recurso absurdo, ensejando um
julgamento demasiadamente formalista e desconsiderador dos princípios
basilares que regem os procedimentos licitatórios. Ignorando que a partir da
abertura do Certame o Edital (instrumento convocatório) é o maestro da
competição com suporte na Lei Federal Nº 10.520, de 17/07/2002, com aplicação
subsidiária na Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações.
3.

Vejamos o que o licitante traz em sua duvidosa bagagem jurídica:

“1 - DA BREVE NARRATIVA FÁTICA
A requerente participou do pregão 29/2022 como licitante e, por mero
equívoco, não anexou documento de certidão negativa de débitos
trabalhistas. Por tal motivo, V.Sa. inabilitou a requerente, conforme na
imagem do espelho abaixo:

Senhor Pregoeiro pedimos alerta máxima e que acenda todos os faróis
necessários a clarear a ignorância de um licitante que propositadamente viola
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uma lei tão séria e importante para garantir os direitos dos trabalhadores e
prestadores de serviços. E nos assusta muito tal conduta, se tratando de um objeto
contratual que evolve centenas de mãos de obra, diretas e indiretas.
A RECORRENTE deixou de cumprir diversas exigências do Edital em tela, estando
somente com intuito de tumultuar o presente certame o que é passível de aplicação
de penalidade, no tocante, o mesmo declara cumprir todas exigências do edital, o
que não fez.
Observe como foi claro o instrumento convocatório:
“10.2. Habilitação jurídica:
a) Deverá ser apresentado pela licitante o que segue:
10.3. Regularidade fiscal e trabalhista:
... d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentacã
̧ o de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidacã
̧
o das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; (Grifo Nosso).
5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITACÃ
̧ O
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente/juntos com os documentos de habilitação exigidos
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a datae.o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
(Grifo Nosso)
5.1.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. (Grifo
Nosso)
5.1.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1o da LC no 123, de
2006. (Grifo Nosso)”
Nessas ocasiões, é primordial a observância aos princípios da competitividade,da
proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a não alijar do certame empresas
idôneas que respeitaram as regras estabelecidas para a disputa.
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No caso em análise, não houve sequer um erro por parte da nossa empresa que,
aliás, obedeceu em tudo o edital.
I – Dos Princípios
1. A licitação é um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos
sucessivos e coordenados, voltada, de um lado, a atender ao interesse público e,
de outro, a garantir a legalidade, de modo que os licitantes possam disputar entre
si, a participação em contratações que as pessoas jurídicas de direito público
entendam realizar com os particulares.
DA SOLICITAÇÃO :
1.
Em que preze o zelo e o empenho deste digníssimo Pregoeiro e sua Equipe
de Apoio, em guardar o caráter isonômico do procedimento, respeitando os
Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade Administrativa, e da
Supremacia do Poder Público, entendemos, com toda vênia, que o julgamento
da fase de habilitação do PREGÃO Nº 029/2022 seja por manter INABILITADA A
empresa TEIXEIRA E VIEIRA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA que em muitos ítens descumpriu o vosso EDITAL, conforme
exaustivamente demonstrado nestas contrarrazões.

2.
E, diante de todo o exposto requer a V. Sas. o conhecimento da presente
peça recursal, para julgá-la totalmente procedente, dando, assim, continuidade
ao procedimento, seguindo à adjudicação do contrato à empresa, respeitando
o princípio da Moralidade Administrativa.

3.
Não sendo este o entendimento de V. Sa., requeremos que sejam os autos
remetidos à autoridade superior competente, para que, após análise dos mesmos,
defira o presente pedido, dando seguimento ao processo licitatório.
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Nestes Termos Pedimos
Bom Senso, Legalidade
e Deferimento.

Eunápolis – Bahia, 20 de junho de 2022

Atenciosamente,

GIBRAN RIBEIRO BARROS
RG: 16.89090812
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Ao Ilmo,
Chefe da CPL - Comissão Permanente de licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
REF: PREGÃO Nº 029/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 148/2022

A empresa GIBRAN RIBEIRO BARROS EIRELI Inscrita no CNPJ/CPF sob o nº
12.143.846/0001-60, com sua sede à Rua Pastor Rosalvo Libertino, 81 Bairro: Vista
Alegre – CEP 45.825-241, neste ato representada pelo diretor GIBRAN RIBEIRO
BARROS RG: 16.89090812 e CPF: 059.274-88, devidamente qualificado no presente
processo na forma da legislação vigente em conformidade com o Art. 4°, XVIII
da Lei N° 10.520/02, vem até Vossas Senhorias, para, tempestivamente, interpor
estas CONTRARRAZOES, ao inconsistente recurso apresentado pela empresa RSTF
perante essa distinta administração que de forma absolutamente brilhante dirigiu
o certame respeitando todos, sobre tudo as leis que regem a concorrência
pública e assegurando os princípios básicos da licitação.
Aqui vimos ser respeitados os princípios da Legalidade que disciplinou toda a
atividade administrativa, da Impessoalidade onde todos fomos tratados
igualmente perante a lei, da Moralidade, onde esta Administração Pública agiu
de acordo com a lei 8.666/93 com equilíbrio e honradez, o da Publicidade, onde
todos nós licitantes tivemos acesso equilibrado ao instrumento convocatório que
rege o presente certame. Infelizmente o último e extremamente importante
princípio que é o da Eficiência, onde a Administração Pública deve ser célere, foi
violado e agressivamente ferido, não por esta administração, pelo licitante que
ignorando as leis, interpôs recurso com um intuito claro de conflagrar um processo
tão sério que resultará no fomento da economia local e regional.
I - DA REALIDADE DOS FATOS:
1.
Somos empresa séria e, como tal, preparamos nossa proposta totalmente
de acordo com o edital, apresentando o nosso melhor preço em equilíbrio com
as propostas aqui trazidas por empresas sérias que tem conhecimento de
razoabilidade de mercado, bem como atendemos todas as exigências editalícias
referente a habilitação.
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2.
Entretanto, a RECORRENTE, com o claro intuito de tumultuar e prejudicar o
andamento do certame, apresentou um recurso absurdo, ensejando um
julgamento demasiadamente formalista e desconsiderador dos princípios
basilares que regem os procedimentos licitatórios. Ignorando que a partir da
abertura do Certame o Edital (instrumento convocatório) é o maestro da
competição com suporte na Lei Federal Nº 10.520, de 17/07/2002, com aplicação
subsidiária na Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações.
3.

Vejamos o que o licitante traz em sua duvidosa bagagem jurídica:

“1 - DA BREVE NARRATIVA FÁTICA
A requerente participou do pregão 29/2022 como licitante e, por mero equívoco, não anexou
documento de certidão negativa de débitos trabalhistas. Por tal motivo, V.Sa. inabilitou a
requerente, conforme na imagem do espelho abaixo:

“
Senhor Pregoeiro pedimos alerta máxima e que acenda todos os faróis
necessários a clarear a ignorância de um licitante que propositadamente viola
uma lei tão séria e importante para garantir os direitos dos trabalhadores e
prestadores de serviços. E nos assusta muito tal conduta, se tratando de um objeto
contratual que evolve centenas de mãos de obra, diretas e indiretas.
A certidão que a RECORRENTE esqueceu por mero equívoco como relata acima
é de robusta importância para o cumprimento dos direitos dos trabalhadores pois
tem o papel de controlar a inadimplência em relação a pessoa física ou jurídica
e esses trabalhadores. Contem informações armazenadas no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas e é emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. E todos os dados
constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
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“Em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e ao Ato CGJT nº 1, de 21 de janeiro de
2022, a Justiça do Trabalho emite a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, documento indispensável à participação em licitações públicas.
Erros de lançamento, inclusão e exclusão de devedores deverão ser resolvidos
junto às Corregedorias Regionais dos TRT's. “ (Grifo Nosso)

Observe como foi claro o instrumento convocatório:
“10.2. Habilitação jurídica:
a) Deverá ser apresentado pela licitante o que segue:
10.3. Regularidade fiscal e trabalhista:
... d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; (Grifo Nosso).
5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente/juntos com os documentos de habilitação exigidos no
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. (Grifo
Nosso)
5.1.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. (Grifo
Nosso)
5.1.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1o da LC no 123, de
2006. (Grifo Nosso)”
FATO 1 - A RECORRENTE resolveu por conta própria violar uma importante
exigência editalícia e contestar a sua inabilitação. Vejamos:
A corte máxima de Contas, inclusive, define que, se as regras já estavam
definidas, não poderá o gestor agora criar uma situação nova, à ingrata
surpresa dos licitantes, vejamos.
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“Ao administrador público não é permitido decidir com base em premissas
obscuras ou desconhecidas, principalmente quando sua decisão afeta terceiros.
Uma vez definidas as regras, em especial no caso de licitação, não pode o
gestor criar situação nova, que possibilite a alteração das condições oferecidas
por licitante, e alheia aos termos do edital.” (TC 13662/2001-1- Relator Ubiratan
Aguiar).
Nessas ocasiões, é primordial a observância aos princípios da competitividade,
da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a não alijar do certame
empresas idôneas que respeitaram as regras estabelecidas para a disputa.
No caso em análise, não houve sequer um erro por parte da nossa empresa que,
aliás, obedeceu em tudo o edital.
FATO 2 - A RECORRENTE feriu além da exigência aqui apresenta, inúmeras outras
faltas que compromete a qualificação jurídica da mesma. Segue:
A) Anexou todas as declarações direcionadas a um processo licitatório do
município de Teixeira de Freitas BA. Ambas com a data anterior a
publicação do presente certame. ( ARP No 031-2022 - PMTF)
B) Anexou declarações com datas de março e abril do ano corrente,
período em que o presente certame não havia sido publicado.
C)Deixou de anexar as declarações exigidas do PE029/2022 item 23.13 :
Anexo VII – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento;
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Microempresa
D) Descumpriu o ítem 6.1.2.1. (Conduta caracteriza identificação
antecipada de proposta) para os lotes subsequentes.
E) Descumpriu os itens 10.5. h) Alvará de Vigilância Sanitária expedido pelo
domicílio sede do Licitante
F)
F) Feriu o ítem: 5.1.2.1. A proposta de preço encaminhada no sistema deverá
referir-se, exclusivamente, ao lote em que o licitante estiver concorrendo, sob
pena de desclassificação nos lotes em que houver identificação antecipada,
uma vez que essa conduta caracteriza identificação de proposta...
F) Apresentou o ítem 10.5. Qualificação Técnica j) incompatível com o objeto
do PE029/2022 .

GIBRAN RIBEIRO BARROS EIRELI – GOLD SAN AMBIENTAL
Rua Pastor Rosalvo Libertino, 81 Vista Alegre, 45.825-241 Eunápolis-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NUFGQTZEOEUXMKREMTKYMT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Junho de 2022
136 - Ano XIII - Nº 8204

Eunápolis

DA JUSTIFICATIVA :
I – Dos Princípios

1. A licitação é um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos
sucessivos e coordenados, voltada, de um lado, a atender ao interesse público e,
de outro, a garantir a legalidade, de modo que os licitantes possam disputar entre
si, a participação em contratações que as pessoas jurídicas de direito público
entendam realizar com os particulares.

DA SOLICITAÇÃO :

1.
Em que preze o zelo e o empenho deste digníssimo Pregoeiro e sua Equipe
de Apoio, em guardar o caráter isonômico do procedimento, respeitando os
Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade Administrativa, e da
Supremacia do Poder Público, entendemos, com toda vênia, que o julgamento
da fase de habilitação do PREGÃO Nº 029/2022 seja por manter INABILITADA A
empresa RSTF que em muitos ítes descumpriu o vosso EDITAL, conforme
exaustivamente demonstrado nestas contrarrazões.

2.
E, diante de todo o exposto requer a V. Sas. o conhecimento da presente
peça recursal, para julgá-la totalmente procedente, dando, assim, continuidade
ao procedimento, seguindo à adjudicação do contrato à empresa, respeitando
o princípio da Moralidade Administrativa.

3.
Não sendo este o entendimento de V. Sa., requeremos que sejam os autos
remetidos à autoridade superior competente, para que, após análise dos mesmos,
defira o presente pedido, dando seguimento ao processo licitatório.
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Nestes Termos Pedimos
Bom Senso, Legalidade
e Deferimento.

Eunápolis – Bahia, 15 de junho de 2022

Atenciosamente,

________________________________________________
GIBRAN RIBEIRO BARROS
RG: 16.89090812
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Centauro – CEP 45.822-060
licitaca@eunapolis.ba.gov.br

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 029/2022
Trata-se de resposta ao Recurso Impetrado ao Pregão Eletrônico n.
029/2022 interposto pela empresa TEIXEIRA E VIEIRA CONSULTORIA EM
LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 42.883.044/000157, sede Rua Raul Seixas, Nº 80, Ulisses Guimaraes, Vila Velha-ES, Cep. 29124263, ora Impetrante, em face da Licitante a S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E
EVENTOS LTDA.
Argumenta a Recorrente:
“Que participou do pregão referente a “SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇO

PARA

CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA

EM

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM,
GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, MINI TRIO, CARRO DE SOM,
PRODUÇÃO, BUFFET, HOSPEDAGEM E OUTROS PARA REALIZAÇÃO DOS
FESTEJOS JUNINOS E DO EVENTO DENOMINADO “SÃO JOÃO SE
ENCONTRA COM PEDRÃO”, A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE
EUNÁPOLIS-BA.
De outra parte, as empresas declaradas vencedoras possuem erros
insanáveis em suas propostas de preços e em sua documentação, os
quais serão tratados a seguir: Preços ofertados muito ABAIXO DO
REFERENCIAL, tornando as propostas inexequíveis conforme descrito no
Art. 48, inciso II, § 1º, alínea ‘b’ da Lei 8.666/93; DESCUMPRIMENTO do
item 10.5, alínea ‘d’ do edital, notadamente no quesito apresentação
de equipe técnica, uma vez que apresenta tão somente 01 (um)
engenheiro na equipe técnica, deixando de atender aos requisitos de
EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA exigidos no item; DESCUMPRIMENTO do item
10.5 alínea ‘e’ do edital, pontualmente no que se refere a ACERVO
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TÉCNICO apresentando, uma vez que a certidão apresentada não
guarda qualquer relação de similitude com o objeto da contratação.”
Antes de procedermos com as considerações, necessário esclarecer
os pontos não atendidos pela Recorrente, uma vez que foi desclassificada
por diversos motivos abaixo elencados:
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DE VALIDADE;
AUSÊNCIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA; CERTIDÕES DA RECEITA
FEDERAL, FGTS E MUNICIPAL VENCIDAS; AUSÊNCIA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA;

AUSÊNCIA

DE

LICENCIAMENTO

AMBIENTAL;

AUSÊNCIA

DE

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA AMBIENTAL.

DA ADMISSIBILIDADE E RECURSO DA TEIXEIRA E VIEIRA CONSULTORIA EM
LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação
da intenção de interpor o recurso e os prazos estabelecidos na forma da lei,
verifica-se que a Impetrante impetrou recurso dentro do prazo estipulado no
Edital, tendo encaminhado sua fundamentação.
EM CONTRA RAZÕES A RECORRIDA APRESENTOU AS JUSTIFICATIVAS
A empresa S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita sob
CNPJ de Nº 09.208.990/0001-22, com sede à Rua Cinquenta, Nº 02, Forno
Velho COHAB, CEP. 29.937.750, São Mateus/ES, informa que possui condições
plenas de atender ao exigido no Edital, não havendo razões plausíveis no
Recurso impetrado.
DECISÃO
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Ao realizar uma licitação, a Comissão especifica todos os itens que a
Administração pretende adquirir.
No momento do pregão, as empresas que apresentam seus preços
concordam com as especificações e devem seguir plenamente o que
determina o Edital.
O Recurso traz informações relevantes que ensejará numa maior
fiscalização quando da entrega dos itens, mas não implica numa
desclassificação, tendo em vista que os preços oferecidos foram mais
atrativos para a Administração.
Caso não haja a observância na entrega dos itens licitados de acordo
com o que especifica o Edital, a empresa estará sujeita as penalidades
previstas na Lei de Licitações, onde estão disciplinadas no art. 7º na Lei do
Pregão:

Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta
Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.
Isto posto, não resta dúvidas que a empresa desidiosa responderá pela
inexecução e estará sujeita às penalidades supramencionadas, obviamente
que dentro da legalidade e observado o devido processo legal. Ocorre que
a pretensão administrativa restou-se fracassada, todo processo licitatório
emana de uma necessidade e a inexecução contratual, ou a negativa em
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assinar o contrato, frustra o objeto pretendido que se concretiza apenas
precedido de licitação pública.
A licitação é um conjunto de procedimentos que antecede a
contratação, é através dela que a administração terá acesso à proposta
mais vantajosa. Vencer uma licitação caracteriza-se expectativa de direito
em assinar o contrato, assunto já pacificado por doutrina e jurisprudência.
Neste sentido veja decisão da Egrégia Corte de Contas:
“( ) o fato de o objeto de um dado certame ter sido adjudicado a uma
empresa, não implica em direito subjetivo da mesma em obter a
contratação. O direito do adjudicatário é o de ser convocado em primeiro
lugar caso a Administração decida celebrá-lo, conforme vastamente
pacificado pela jurisprudência e pela doutrina” (Acórdão 868/2006 –
Segunda Câmara, Processo 019.755/2005-2, Ministro Relator LINCOLN
MAGALHÃES DA ROCHA, Aprovação 17/04/2006) (Grifo e negrito nosso)
Se houver a assinatura do contrato não estaremos mais diante de uma
expectativa de contração mas sim da contratação de fato, criando direitos
e deveres entre as partes e originando um contrato administrativo. Destarte,
findou-se o processo licitatório, portanto será a Lei 8.666/93 quem disciplinará
o assunto, eis que regulamenta o art. 37. inc. XXI, da Constituição Federal e
institui normas para os contratos da Administração Pública. Ou seja, a
licitação realizada pelo pregão (Lei nº 10.520/2002) regula somente a
modalidade licitatória, os atos seguintes que dizem respeito ao contrato
serão disciplinados pela Lei nº 8.666/93.
Caso as empresas vencedoras não entreguem os materiais licitados,
estas incorrerão em crime e serão punidas de acordo com a legislação.
No entanto, a Comissão de Licitação não tem o condão de punir uma
empresa antes da contratação e da solicitação de execução do contrato,
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até porque, todas as empresas participantes apresentaram seus preços para
os itens licitados.
Além do mais, a Recorrente não se preocupou em atender o disposto
no Edital, se mostrando tão somente disposta a recorrer por recorrer.
A vinculação ao instrumento convocatório deve assegurar aos
licitantes os seus direitos. Nesse sentido, cabe relembrar a seguinte redação
do art. 41 da Lei no 8.666/1993: “Administração não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Esse
dispositivo é tão restritivo que se utilizou da expressão “estritamente
vinculada”. Logo, não há espaços para arbitrariedades ou escolhas de
licitantes por regras não estabelecidas no edital. No mesmo sentido, a
Administração deve buscar a proposta mais vantajosa dentro das regras do
edital e sem julgamentos subjetivos.”
Em não tendo a Recorrente sequer demonstrado estar sanando suas
pendências, não há que se julgar o mérito do alegado.
Diante do exposto, Julgamos o Recurso Improcedente.
É importante destacar que a presente justificativa não vincula a
decisão superior acerca do certame, apenas faz uma contextualização
fática e documental com base naquilo que foi carreado a este processo,
fornecendo subsídios à Autoridade Administrativa Superior, a quem cabe a
análise desta e posterior decisão. Desta maneira, submetemos a presente
decisão à autoridade superior para a apreciação e posterior ratificação ou
retificação.

Kleuton Rosa dos Santos Oliveira
Pregoeiro

Encaminhem-se os autos à Autoridade Superior para deliberação.
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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 029/2022
Trata-se de resposta ao Recurso Impetrado ao Pregão Eletrônico n.
029/2022 interposto pela empresa RSTF - SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME, ora Impetrante, em face da Licitante a S&S LOCAÇÕES
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
Argumenta a Recorrente:
“Que participou do pregão referente a “SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇO

PARA

CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA

EM

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM,
GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, MINI TRIO, CARRO DE SOM,
PRODUÇÃO, BUFFET, HOSPEDAGEM E OUTROS PARA REALIZAÇÃO DOS
FESTEJOS JUNINOS E DO EVENTO DENOMINADO “SÃO JOÃO SE
ENCONTRA COM PEDRÃO”, A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE
EUNÁPOLIS-BA.
A requerente participou do pregão 29/2022 como licitante e, por mero
equívoco, não anexou documento de certidão negativa de débitos
trabalhistas. Por tal motivo, V.Sa. inabilitou a requerente.”
DA ADMISSIBILIDADE E RECURSO DA RSTF - SERVICOS, LOCACOES E
EVENTOS - EIRELI - ME
Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação
da intenção de interpor o recurso e os prazos estabelecidos na forma da lei,
verifica-se que a Impetrante impetrou recurso dentro do prazo estipulado no
Edital, tendo encaminhado sua fundamentação.
EM CONTRA RAZÕES A RECORRIDA APRESENTOU AS JUSTIFICATIVAS
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A empresa S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita sob
CNPJ de Nº 09.208.990/0001-22, com sede à Rua Cinquenta, Nº 02, Forno
Velho COHAB, CEP. 29.937.750, São Mateus/ES, informa que possui condições
plenas de atender ao exigido no Edital, não havendo razões plausíveis no
Recurso impetrado.
DECISÃO
Ao realizar uma licitação, a Comissão especifica todos os itens que a
Administração pretende adquirir.
No momento do pregão, as empresas que apresentam seus preços
concordam com as especificações e devem seguir plenamente o que
determina o Edital.
O instrumento convocatório exigiu:
“10.2. Habilitação jurídica:
a) Deverá ser apresentado pela licitante o que segue:
10.3. Regularidade fiscal e trabalhista: ...
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943; (Grifo
Nosso).
A vinculação ao instrumento convocatório deve assegurar aos
licitantes os seus direitos. Nesse sentido, cabe relembrar a seguinte redação
do art. 41 da Lei no 8.666/1993: “Administração não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.
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Esse

dispositivo

é

tão

restritivo

que

se

utilizou

da

expressão

“estritamente vinculada”. Logo, não há espaços para arbitrariedades ou
escolhas de licitantes por regras não estabelecidas no edital. No mesmo
sentido, a Administração deve buscar a proposta mais vantajosa dentro das
regras do edital e sem julgamentos subjetivos.”
Admitir o Recurso seria ir de encontro ao princípio básico da
vinculação ao instrumento convocatório, além do que, seria uma forma de
penalizar todos que apresentaram os documentos de maneira correta.
Diante do exposto, Julgamos o Recurso Improcedente.
É importante destacar que a presente justificativa não vincula a
decisão superior acerca do certame, apenas faz uma contextualização
fática e documental com base naquilo que foi carreado a este processo,
fornecendo subsídios à Autoridade Administrativa Superior, a quem cabe a
análise desta e posterior decisão. Desta maneira, submetemos a presente
decisão à autoridade superior para a apreciação e posterior ratificação ou
retificação.

Kleuton Rosa dos Santos Oliveira
Pregoeiro

Encaminhem-se os autos à Autoridade Superior para deliberação.
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DECISÃO HIERÁRQUICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/2022

Processo Adm. nº 148/2022

Recorrentes:

TEIXEIRA E VIEIRA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RSTF - SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS - EIRELI - ME
S&S LOCAÇÕES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
GIBRAN RIBEIRO BARROS EIRELI

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO,
ILUMINAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, MINI
TRIO, CARRO DE SOM, PRODUÇÃO, BUFFET, HOSPEDAGEM E OUTROS PARA REALIZAÇÃO DOS
FESTEJOS JUNINOS E DO EVENTO DENOMINADO “SÃO JOÃO SE ENCONTRA COM PEDRÃO”, A SEREM
REALIZADOS NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA.

Na forma do art. 109, § 4º da Lei 8.666/1993, pelos seus próprios fundamentos o julgamento do
Recurso Interposto no bojo do Pregão Eletrônico nº. 029/2022, bem como RATIFICO esta decisão que,
conheceu os Recursos e no MÉRITO, manteve a declarada vencedoras as empresas S&S LOCAÇÕES
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA e GIBRAN RIBEIRO BARROS EIRELI, e ratificar a decisão com a
Adjudicação e Homologação do Certame, bem como formalização da ata de registro de preço e
ordem de serviços.
Publique-se
Eunápolis, 23 de junho de 2022.

Cordélia Torres de Almeida
Prefeita Municipal
Rua do Ceasa, 30 – Bairro Centauro – CEP 45821-210 – Eunápolis – BA
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 148/2022

Diante do parecer prévio emitido pela Procuradoria do Município, bem como a decisão
da Comissão Permanente de Licitação, Reconheço, ADJUDICO e HOMOLOGO o
presente termo do Pregão Eletrônico para que surtam seus efeitos legais em face do
Processo Administrativo nº 148/2022, reconhecendo situação de disputa do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 029/2022, cuja a favorecida dos LOTES I, II, III, VII, VIII, IX, X, é
a Empresa S&S LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ:
09.208.990/0001-22; no Valor total de R$ 2.481.432,42 (dois milhões quatrocentos e
oitenta e um mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos); e a
favorecida do LOTE IV a empresa GIBRAN RIBEIRO BARROS EIRELI, inscrita no
CNPJ: 12.143.846/0001-60; no Valor de R$ 400.700,00 (quatrocentos mil e setecentos
reais), tendo por objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE
ESTRUTURAS

DIVERSAS,

LOCAÇÃO

DE

EQUIPAMENTOS

DE

SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM,
GERADORES, BANHEIROS QUÍMICOS, MINI TRIO, CARRO DE SOM, E
OUTROS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E DO EVENTO
DENOMINADO “SÃO JOÃO SE ENCONTRA COM PEDRÃO”, A SEREM
REALIZADOS NA CIDADE DE EUNÁPOLIS-BA, observando-se os dispositivos da
Lei 8.666/93 na sua redação atual no que cabe à contratação supracitada.
Eunápolis – BA, em, 23 de junho de 2022

Cordélia Torres de Almeida.
Prefeita Municipal.
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