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Prefeitura Municipal de Virginópolis – MG   
 
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO 
Wesley Fernandes Souza 
 
 
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 
 
 

A Empresa VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF nº 02.593.711/0001-42 com endereço na Rua Dom Pedro II, 319, Petrópolis, Passo Fundo - 

RS, por seu representante legal adiante subscrito, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “a “, do inciso I, do 

art. 109, da Lei nº 8666 / 93 e c/c artigo 44, § 1º do Decreto 10.024/2018 à presença de Vossa Senhoria, a fim de 

interpor 

 

RECURSO CONTRA A HABILITAÇÃO DE OUTREM 

 

 Contra a decisão do pregoeiro desta municipalidade que julgou habilitada a licitante CANGUSSU 

COMÉRCIO DE PAPEL LTDA, apresentando no articulado as razões de sua irresignação.  

 

II – DOS FATOS 

   

 A Prefeitura Municipal de Virginópolis - MG, visando a contratação de pessoa jurídica AQUISIÇÃO DE 

KITS DE BIBLIOTECAS DE LIVROS LITERÁRIOS, destinados a atender a demanda da Secretaria Municipal de 

Educação, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência deste Edital, instaurou 

procedimento licitatório, sob a modalidade de pregão eletrônico n. 006/2021. 

 Acudindo ao chamamento dessa instituição para o certame licitacional susografado, a recorrente veio dele 

participar com a mais estrita observância das exigências editalícias. 

No entanto, o pregoeiro julgou a empresa CANGUSSU COMÉRCIO DE PAPEL LTDA, que a partir de 

agora será denominada como Recorrida ou Licitante/Habilitada, habilitada, sob a alegação: “(..) Identificou que a 

certidão negativa de débitos municipal apresentada pela empresa é um documento auxiliar da certidão de quitação 

plena pessoa jurídica e no final da folha consta que “nos termos do decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é 

a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no 

Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento”. Sendo assim a CPL entrou no 

seguinte site (http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/) para a verificação e adicionou os dados do documento 

disponibilizado pela empresa para habilitação. E constatou que há uma certidão municipal com os dados 

informados. (...) De acordo com o parecer jurídico favorável e juntado aos autos a certidão municipal, segue a 

empresa habilitada”, assim apresentando todos os documentos de habilitação, em conformidade ao solicitado no 
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edital em tela, conforme, consta na ata de sessão pública parcial, disponível em 

https://app.licitardigital.com.br/pesquisaeditais/?idE=dc99b25b1a0642f93a4b32af9fc04f59, vejamos: 

 

. 

 

  

 

 

 

Entretanto a empresa recorrida NÃO anexou a CERTIDÃO DE REGULARIEDADE PARA A FAZENDA 

MUNICIPAL DA SEDE DO LICITANTE, juntamente com os documentos de habilitação, vindo apresentar apenas o 

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA DA PESSOA JURÍDICA, os quais são 

plenamente verificados na ata de sessão – anexo de proposta/habilitação 

https://arquivos.licitardigital.com.br/853_425_ea55b26732d4eb827b8d992ae4311f2d_1.pdf, colaciona-se apenas o 

documentos mencionado, vejamos: 

 

 

Percebe-se que o próprio documento apresentando menciona que esse documento não substitui a 

CERTIDÃO FALTANTE, ocorrendo assim, que a decisão de habilitar a recorrida não se mostra consentânea com 

as normas legais aplicáveis à espécie, como adiante ficará demonstrado. 

 

 

Sistema 
29/06/2021 15:03:35 
Lote 1, o fornecedor Cangussu Comércio de Papel Ltda foi habilitado e declarado vencedor do mesmo. 
 
Sistema 
29/06/2021 15:03:35 
Lote 2, o fornecedor Cangussu Comércio de Papel Ltda foi habilitado e declarado vencedor do mesmo. 
 

https://app.licitardigital.com.br/pesquisaeditais/?idE=dc99b25b1a0642f93a4b32af9fc04f59
https://arquivos.licitardigital.com.br/853_425_ea55b26732d4eb827b8d992ae4311f2d_1.pdf
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III – DAS RAZÕES DA REFORMA 

 

A Comissão de Licitação considerou habilitadas as empresas CANGUSSU COMÉRCIO DE PAPEL LTDA, 

contudo, a empresas não apresentou a CERTIDÃO DE REGULARIEDADE PARA A FAZENDA MUNICIPAL DA 

SEDE DO LICITANTE. 

O edital epigrafado norteia em seu artigo 8.3 – Documentos relativos a Regularidade Fiscal, 

Trabalhista e Técnica, mais precisamente o item 8.3.4, vejamos: 

 

8.3. Documentos relativos a Regularidade Fiscal, Trabalhista e Técnica 

(...) 

8.3.4– CERTIDÃO DE REGULARIEDADE PARA A FAZENDA MUNICIPAL DA SEDE DO LICITANTE. 

  

 Acrescenta-se ainda que a falta de quaisquer documentos exigidos, ou apresentar em desacordo com o 

edital a empresa será inabilitada, conforme descreve o item 6.13, do pregão eletrônico nº 006-2021, vejamos: 

 

6.13 – SERÁ INABILITADO o licitante que não comprovar sua habilitação, seja POR 

NÃO APRESENTAR QUAISQUER DOCUMENTOS exigidos, ou apresenta-los em 

descordo com o estabelecido neste edital. (Grifei) 

Fica evidenciado que a recorrida descumpriu expressamente cláusula do edital e sua habilitação é 

equivoca, devendo esta administrar em tempo rever seus atos e cumprir com as regras disposta no instrumento 

convocatório. 

 Importante destacar que o pregoeiro do Munícipio de Virginópolis, reconhece que o edital é claro quanto a 

sua exigência, contudo justifica que isso não acarretou nenhum prejuízo para aos licitantes, tampouco para a 

administração e vai além, utiliza a DILIGÊNCIA para descumprir as regras do jogo – Edital, Lei 8.666/93 e Decreto 

10.024/19. 

 Nota-se que o parecer jurídico tem a mesma linha de pensamento vejamos: 

 (...) Não tendo juntado por mero DESCUIDO, não sendo por motivos de inadimplência. Vislumbro, ainda, 

que é possível se atestar pela adimplência da empresa com o município de origem, porquanto entendo que não há 

ÓBICE A SUA HABILITAÇÃO (...) 

 Nota-se que o entendimento do pregoeiro e do assessor jurídico desta municipalidade, vai de encontro 

com artigo 43º, §3º, da Lei nº 8.666/1993 que esclarece ser “facultada à Comissão ou autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta” (Grifei). 

 A seu turno, no tocante à modalidade pregão, na forma eletrônica, estabelece o Decreto Federal nº 

10.024/19, em seu artigo 47, in versis: 
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Art. 47.  O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar 
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, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, 
observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. (Grifei) 
 

 
 Evidencia-se que tanto a lei geral de licitações como o decreto do pregão eletrônico VEDAM aos agentes 

públicos possibilitar a inclusão de documentos que deveriam estar originalmente.  

 O TCU já seguiu direcionamento restritivo em torno da inclusão de novos documentos: 
 
“[Voto] 
 

9. Como afirma a Selog em sua mais recente instrução, de fato, os participantes tinham 
a obrigação de apresentar justificativas nos casos em que fosse superior a 10% a 
diferença entre o total dos compromissos por eles assumidos (IN SLTI/MP 2/2008, art. 
19, inciso XXIV, alínea “d”, item 2, acima transcrito) e sua receita bruta constante da 
DRE. Portanto, tendo em vista que, na situação em análise, a representante se 
enquadrou na hipótese do item 4.2.1.3, o elemento faltante na proposta já deveria 
estar presente quando da sua apresentação em momento oportuno, de acordo 
com o já aludido art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993. É interessante anotar que essa 
obrigatoriedade independe da natureza do documento. Mesmo sendo este de caráter 
explicativo, sua inclusão era mandatória. 
10. Assim, haja vista que as aludidas justificativas deveriam necessariamente 
acompanhar a proposta, agiu corretamente o banco ao inabilitar a representante, 
sendo adequado, por consequência, revogar a cautelar adotada e, no mérito, considerar 
improcedente a representação.” (Acórdão nº 1783/2017 – Plenário – destacamos) 
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 
Extraordinária do Plenário, com fundamento nos artigos 235 e 237, do Regimento 
Interno/TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. considerar a presente representação parcialmente procedente; 
9.2. confirmar a medida cautelar concedida em 10/7/2019 (peça 208) e determinar ao 
Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, com fundamento no art. 250, inciso II, do 
RI/TCU, que: 
(…) 
9.2.1.1. a inclusão pela empresa Fox Produções Ltda., em momento posterior ao 
do envio da proposta e da documentação de habilitação, do atestado de 
capacidade técnica emitido pela empresa Mais Soluções Gráficas contrariou os 
artigos 43, §3º, da Lei 8.666/1993, e 4º, inciso XVI, da Lei 10.520/2002, bem como o 
item 8.22, do edital do pregão 47/2018;” (Acórdão nº 3141/2019 – Plenário – 
Destacamos.) 

 
  Nota-se que o Decreto e o instrumento convocatório definiram a forma e o momento para apresentação 

dos documentos, a falta de atendimento dessas condições determinaria violação de regra do edital e conferiria a 

licitante um benefício indevido. 

 Resta evidente que artigo 43º, da Lei nº 8.666/1993 –reflete racionalidade similar àquela incorporada pelo 

Decreto nº 10.024/2019, defende que aspectos eminentemente formais, ou materiais que não prejudiquem a 

finalidade da condição imposta, não podem prejudicar a seleção da melhor oferta – finalidade essencial da 
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licitação. Justamente por isso, em determinadas circunstâncias, entende-se possível a inclusão de “documento 

novo”, desde que tenha como objetivo ESCLARECER condição que a recorrida já dispunha, materialmente, à 

época, fato esse que não se aplica a empresa habilitada 

 Acrescenta-se ainda que o pregoeiro justifica a inclusão de novos documentos (QUE JÁ DEMOSTRADO É 

VEDADO) aparando-se pela aplicabilidade do poder/dever da diligência. Basear-se na principiologia, 

primeiramente é necessário obedecer às normas disciplinadoras e seus princípios. 

 Utilizando-se da premissa principiológica arguida pelo pregoeiro, a recorrida busca amparo no artigo 2º, § 

2º, do decreto 10.024/19, para nortear seu recurso, vejamos: 

 

Art. 2º O 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. (Grifei e sublinhei)  
 
(..) 
 
§ 2º As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, 
o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. (Grifei e 
sublinhei)  

 

Dessa feita, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a 

elas. É o que estabelece os artigos 3º e 41º da Lei nº 8.666/93, 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. 
(Grifo nosso) 

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

 
Nessa senda, Di Pietro nos ensina sobre o tema: 
 

“Quando a Administração estabelece, no edital, ou na carta-convite, as condições para 
participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados 
apresentarão suas propostas com base nesses elementos; ora se for aceita proposta ou 
celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados 
estarão os princípios da licitação, em especial do da igualdade entre os licitantes, pois 
aquele que prendeu os termos do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta 
apresentada por outro licitante que os desrespeitou. Também estariam descumpridos os 
princípios da publicidade, da livre competição e do julgamento objetivo com base em 
critérios fixados no edital.” 
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Já o STJ posiciona-se em sua jurisprudência da seguinte maneira: 
 
 

“A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, tampouco as 
condições editalícias, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório ( Lei 8.666/93, art.41) REsp nº 797.179/MT, 1ª T., rel. Min.Denise Arruda, j. 
em 19.10.2006, DJ de 07.11.2006)”“Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a 
Administração encontra-se estritamente vinculada ao edital de licitação, não podendo 
descumprir as normas e condições dele constantes. É o instrumento convocatório que 
dá validade aos atos administrativos praticados no curso da licitação, de modo que o 
descumprimento às suas regras devera ser reprimido. Não pode a Administração ignorar 
tais regras sob o argumento de que seriam viciadas ou inadequadas. Caso assim 
entenda, deverá refazer o edital, com o reiníciodo procedimento licitatório, jamais ignorá-
las. (MS nº 13.005/DF, 1ª S., rel. Min. Denise Arruda, j.em 10.10.2007, DJe de 
17.11.2008).” 

 

Mormente, conforme já exposto, a Autoridade Administrativa deve se ater aos estritos termos do Edital, em 

observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, consoante previsão no artigo 41 da Lei de 

Licitações: “A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada”. 

Nas licitações, os princípios jurídicos funcionam como bússolas na concretização das regras jurídicas que 

disciplinam a matéria no plano e tal infração caracterizou também violação ao PRINCÍPIO DA ISONOMIA, pois 

impôs distinção entre os concorrentes permitindo inclusão do documento de habilitação (CERTIDÃO MUNICIPAL), 

desrespeitando ao item 8.3.4, do instrumento convocatório. 

Outrossim, não há que se falar em excesso de formalismo por parte da Administração Pública ao impor o 

cumprimento às exigências do edital. A Administração, ao exigir que os licitantes cumpram todos os itens 

estabelecidos no edital resguarda os princípios da legalidade e da isonomia. Permitindo, pois, a prevalência do 

Interesse Público.  

Trata-se, em verdade, de princípio intrínseco a toda a licitação e que impede não só futuros 

descumprimentos das normas do edital. 

 Reitera-se, portanto, a pertinência e observância obrigatória do princípio em debate, colacionando-se o 

seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

 

“Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ´a Administração não pode 
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada´ 
(Lei nº 8.666/93, art. 3º, 41 e 43, I). O edital é a lei da licitação. A despeito do 
procedimento ter suas regras traçadas pela própria Administração, não pode estar se 
furtar ao seu cumprimento, estando legalmente vinculada à plena observância do 
regramento”. (AC 199934000002288). 
 

 Nesse mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas da União, refere que o instrumento convocatório: 
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É a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto 
dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado 
pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que “a Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. (Curso de Direito 
Administrativo, 2007, p.416) 

 
 Frisa-se que essa matéria já está pacificada, tanto na doutrina como na jurisprudência brasileira, não 

havendo dúvidas em relação a obrigatoriedade de seguir as normas editalícias.  

 Conclui-se deixando uma reflexão utilizada no Direito “Dormientibus Non Sucurrit Ius” ou seja, “o direito 

não socorre aos que dormem”, assim PORQUE COLOCAR NO EDITAL SE NÃO IRÃO CUMPRIR (...) 

  

 Dessa sorte, deve ocorrer a inabilitação da empresa recorrida, por não apresentarem CERTIDÃO 

NEGATIVA MUNICIPAL juntamente com os documentos de habilitação, ficando em desacordo com as exigências 

editalícias solicitadas pela Prefeitura Municipal de Virginópolis - MG.  

 

III – DO PEDIDO 
 

Posto isso, requer o conhecimento do presente recurso e que no mérito seja julgado procedente, 

retornando presente processo à fase de aceitação das propostas e, que sejam adotadas as seguintes medidas: 

 

1) Todas as propostas das pessoas jurídicas CANGUSSU COMÉRCIO DE PAPEL LTDA, seja 

inabilitada pelos motivos e provas apresentadas e, 

2) Todas as licitantes, respeitadas a ordem de classificação, sejam convocadas, em nova seção para 

que possam apresentar a documentação, ora, solicita. 

3) Caso o Pregoeiro opte por manter sua decisão, que declarou a recorrida vencedora na fase de lances 

do processo epigrafado, requerer-se, com fulcro no Art. 9º, da Lei 10.520/2002 c/c Art. 109, III, § 4º, da 

Lei 8.666/93, e no Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação 

por autoridade superior competente. 

 

Nestes Termos  

Pede deferimento 

 

 

 
VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 
CNPJ Nº 02.593.711/0001-42 
Antônio Luis Remedi Cordeiro 
Proprietário 

 


