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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 731/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021- PMSIP  

 

Assunto: Direito Administrativo. Processo

 Licitatório. Pregão Eletrônico. Recurso 

Administrativo. Lei nº 8.666/93. 

I. - RELTÓRIO: 

Trata-se de análise e manifestação, referente ao RECURSO ADMINISTRATIVO, interposto 

pela empresa COMERCIAL MOTA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob no. 13.822.943/0001-41, 

contra decisão da EQUIPE DE PREGÃO que inabilitou a recorrente, do certame PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 011/2021- PMSIP, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER 

A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA IZABEL DO PARÁ. 

A inabilitação da recorrente deu-se por descumprimentos das exigências editalicias, 

especificamente ao item nº 10.6.1.4 - Certidão Específica, emitidas pela Junta Comercial da 

sede da licitante, devidamente atualizada, ou seja, com data de expedição não superior há 60 

(sessenta) dias, de antecedência da data de abertura das Propostas, onde se possam extrair as 

seguintes informações:  

- A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou 

jurídica(s) SÓCIAS da licitante;  

- A participação societária da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante na 

composição societária em sociedades, e;  

- A Existência da empresa licitante e ou participação societária registrada(s) na Junta Comercial 

em nome da licitante proponente . Observação: Ambas as certidões emitidas pela Junta 

Comercial da sede da licitante 

 Ocorre que ela enviou somente a certidão especifica contendo informação quanto 

Existência de empresa registrada na Junta Comercial, sendo assim a mesma deixou de 

apresenta as outras duas certiões espcificas onde possam ser extraidas as seguintes 

informações: Participação societária de pessoa física ou jurídica em sociedade e a 

Existência de empresa em nome da pessoa física. 

 

Eis o breve relatório. Vistos. 
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II. – DA TEMPESTIVIDADE 
 

Inicialmente, cabe demonstrar que o recurso objeto desta analise é tempestivo, 

estando portanto de acordo com o Art. 109, I da 8.666/93 e demais alterações posteriores. 

Sendo inequívoca a sua tempestividade. 

III. - ANÁLISE DO JURÍDICA: 
 

Antes de darmos prosseguimento à análise do pleito, cabe frisar que o DECRETO 

Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, que regulamenta o pregão, na forma 

eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, estabelece em seu art. 2º que a 

licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, 

da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, 

da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos. 

Passando-se, agora, à análise do mérito do recurso apresentado pela recorrente, 

temos que o cerne da questão é a inabilitação da empresa, pelo não cumprimento das 

exigências editalícias do certame PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021- PMSIP, a 

proponente não atendeu ao item 10.6.1, referente a Habilitação Jurídica. Vejamos: 

 
10.6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  
[...] 

10.6.1.4 - Certidão Específica, emitidas pela Junta 

Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada, ou 

seja, com data de expedição não superior há 60 (sessenta) 

dias, de antecedência da data de abertura das Propostas, 

onde se possam extrair as seguintes informações:  

- A existência de empresa e/ou participação societária em 

nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da 

licitante;  

- A participação societária da(s) pessoa(s) física(s) e/ou 

jurídica(s) SÓCIAS da licitante na composição societária 

em sociedades, e;  

- A Existência da empresa licitante e ou participação 
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societária registrada(s) na Junta Comercial em nome da 

licitante proponente . Observação: Ambas as certidões 

emitidas pela Junta Comercial da sede da licitante 

Dessa forma, resta evidente o comando normativo da licitação, trata-se do 

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO que é corolário do 

princípio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. 
 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, 

na medida em que vincula não só a Administração, como também os administrados às 

regras nele estipuladas. 

Portanto em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve 

haver vinculação a elas. É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 

8.666/1993, in verbis: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 

que lhes são correlatos. 

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

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

 
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam: 

[...] 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a 

dispensou ou a inexigível, ao convite e à proposta do licitante 

vencedor; 

 
Como se vê, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo 
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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 sejam o mais objetivo possível, 

nos exatos termos das regras previamente estipuladas. Isso sem contar a necessidade de 

perpetuação de tal vinculação durante toda a execução do contrato. 

Destaca-se ainda que no ato convocatório constam todas as normas e critérios 

aplicáveis à licitação. É por meio dele que o Poder Público chama os potenciais 

interessados em contratar com ele e apresenta o objeto a ser licitado, o procedimento 

adotado, as condições de realização da licitação, bem como a forma de participação dos 

licitantes. Nele devem constar necessariamente os critérios de aceitabilidade e 

julgamento das propostas, bem como as formas de execução do futuro contrato. 

Outrossim, é importante frisar, que o Edital do Pregão Eletrônico nº004/2021, em 

cumprimento a determinação do art. 8, “c” da Lei nº 10.024/2019, bem como da Lei nº 

8.666/93, prevê a possibilidade de impugnação e esclarecimentos, Item 11 do edital. Com 

isso, observamos a PLECLUSÃO do direito para impugnação ao edital ao qual se submeteu 

a recorrente, em momento oportuno. 

IV- CONCLUSÃO  

 
Desse modo, por todo o exposto, este Pregoeiro decide por CONHECER A IMPUGNAÇÃO, 

uma vez presente os requisitos de admissibilidade e JULGÁ-LA IMPROCEDENTE, assim, MANTÉM 

INTEGRALMENTE  A  INABILITAÇÃO da empresa COMERCIAL MOTA-ME, inscrita no 

CNPJ/MF sob no. 13.822.943/0001-41, POR NÃO ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS 

CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2021 

Nada mais, encaminho os autos ao Gabinete do Prefeito para deliberação e demais 

providencias cabíveis. 

 

Santa Isabel do Pará, 25 de maio de 2021. 
 

 
ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS 

PREGOEIRO  – PMSIP  
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