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À ILMA. SRA. PREGOEIRA DA Consórcio Intermunicipal de Saúde Centro 

Leste. - CISCEL 
REF.: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 125/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2020- Consórcio Intermunicipal de Saúde 
Centro 

Leste. - CISCEL 
 
 
 
A Empresa Andes Comercial Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.242.040-0001-
01, sediada ENDEREÇO - R. Felipe Schmidt, 649 – Cjto. 602 - Centro - 
Florianópolis-SC - CEP: 88.010-001, vem através desta por seu representante 
legal infra-assinado, tempestivamente, com fulcro na alínea “ a “, do inciso I, do 
art. 109, da Lei nº 8666 / 93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor 
 
 
 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. DOS FATOS SUBJACENTES 
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Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional 
susografado, a recorrente e outras licitantes, dele vieram participar para 
fornecimento do item 8 - Lâmpada de fenda de mesa contendo especificações 
que tenham qualidade igual ou superior 

a: - Microscópio tipo Galileu com especificações mínimas de: Método de 
Mudança de Ampliação: Rotação de tambores de 5 passos; Oculares: 15x; 
Ampliação Total: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x; Campo de visão 6 ～ 37 mm; Distância 
Pupilar 50 ～ 80 mm; Faixa de ajuste de dioptria -7D a + 7D. - Base com 
deslocamento lateral aproximado de 100 mm; Mudança de profundidade mínima 
de 100 mm; Mudança de altura de 29 mm. - Descanso de queixo com mudança 
de altura aproximada de 80 mm e alvo de fixação em lede vermelho. - Sistema 
de iluminação com largura da fenda aproximada de 0 a 15 mm, contínuo; altura 
da fenda aproximada de 0 a 15 mm, contínuo; tamanhos de diafragma φ0.2, φ1, 
φ3, φ5, φ8, φ15mm; rotação de 0 a 180 graus; filtros Azul cobalto 50% ND, 
absorção de calor, verde; lâmpada de halogéneo de 12V 30W; - Consumo médio 
de até 60 VA; - Lâmpada de fenda modelo H&S para encaixe em tônometro do 
tipo R; - Garantia mínima de 3 anos. 
 
A empresa ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA CNPJ: 18.826.959/0001-
46, se sagrou vencedora do certame DO LOTE 08, porém deixou de cumprir com 
o item “6.1 – II REGULARIDADE FISCAL Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 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. ”, tendo em vista que A EMPRESA não apresentou o certidão de 
FGTS, municipal vencida e não anexou proposta assinada conforme exigência 
do edital. 
 

I. DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM 

 

O Art. 41 da Lei nº 8.666/1993, expõe que a Administração não pode descumprir 
as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
A redação da lei deixa claro que o edital é a lei interna da licitação e “vincula 
inteiramente a Administração e os proponentes”.  
O edital é explícito quanto à exigência do documento em questão, o qual a 
empresa vencedora deixou de anexar, o colocando equiparado aos documentos 
fiscais, como Certidão de FGTS, Negativa de Débitos Federais, Estaduais e 
Municipais. 
Além da clara exigência quanto ao documento ausente, o edital, tido como 
instrumento máximo de vinculação ao procedimento licitatório, nos traz, em seu 
item 6.1: “Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
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concomitantemente 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.” 
Ora, se o edital exige um documento e diz que o mesmo deve ser apresentado 
até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública, a falta do 
mesmo se revela motivo concreto e suficiente para desclassificação do licitante. 
Ao passo que a classificação do mesmo, apesar do documento faltando, seria 
totalmente injusto com os demais licitantes que tomaram conhecimento e se 
atentaram em atender à todas as exigências do edital. 
Habilitar uma empresa com documento ausente, além de ser injusto com os 
demais participantes, caracteriza ferir ao princípio da Impessoalidade, tendo em 
vista que a Administração deve adotar critérios objetivos e pré-estabelecidos em 
edital para suas decisões. 
No indeferimento de nossa intenção de recurso, foi exposto que a Sra. Pregoeira 
e demais equipe de apoio conseguiram consultar o mencionado documento 
ausente, sendo que os documentos Fiscais, elencados juntamente com o 
Relatório de Consulta Consolidada, também são documentos passíveis de 
consulta pela internet, mas a não apresentação dos mesmos certamente seria 
motivo de desclassificação no presente certame, não tendo o porquê ser 
diferente com o tal Relatório. 
Diligência Complementar 

A diligência complementar é um instrumento que ajuda o órgão a esclarecer 
dúvidas, verificar fatos e até mesmo complementar documentos que já foram 
apresentados pela empresa no certame. 

É o que estabelece o art. 43, § 3º da Lei de Licitações: 

“É 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 de 
habilitação.” 

 

A partir de 28 de outubro de 2019, data de início da vigência do Decreto nº 
10.024, publicado no Diário Oficial da União do dia 23 de setembro de 2019, 
passa a incidir uma nova regulamentação para as licitações na modalidade de 
pregão, na forma eletrônica, no âmbito da Administração Pública federal. 
Inclusive, os editais de licitação publicados após 28.10.2019 deverão ser 
ajustados aos termos deste Decreto. 
Com base na nova regulamentação, o processamento do pregão eletrônico 
deverá observar etapas sucessivas, de sorte que a etapa de “apresentação de 
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propostas e de documentos de habilitação” ocorre antes das etapas de 
“abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva” e de 
“habilitação”: 
Art. 6º A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes 
etapas sucessivas: 
I – planejamento da contratação; 
II – publicação do aviso de edital; 
III – apresentação de propostas e de documentos de habilitação; 
IV – abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva; 
V – julgamento; 
VI – habilitação; 
VII – recursal; 
VIII – adjudicação; e 
IX – homologação. 

 

Sendo assim o envio desses documentos passa a ser prévio, quando do 
cadastramento da proposta no sistema eletrônico. Assim, todos os 
licitantes deverão cadastrar no sistema eletrônico suas propostas e seus 
documentos de habilitação. 

Art. 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
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. (Grifamos.) 

Fica claro, então, o dever de todos os licitantes interessados em participar 
do certame encaminharem previamente, por meio do sistema eletrônico, os 
documentos de habilitação exigidos pelo edital, quando da apresentação 
de suas propostas. O § 2º do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019 assim dispõe: 
Art. 26. […] 

O Decreto nº 10.024/2019 ainda estabelece que os licitantes possam retirar ou 
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos 
no sistema até a abertura da sessão pública (art. 26, § 6º). 

O Decreto nº 10.024/2019 também admite que documentos complementares à 
proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 
no edital e já apresentados, sejam encaminhados pelo licitante mais bem 
classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de, no 
mínimo, duas horas (§ 2º do art. 38). 
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9.3.1. a aceitação de documentos adicionais apresentados pelas empresas 
licitantes e a concessão de prazo adicional excessivo, não previstos em 
edital, para habilitação, podem atentar contra os princípios da isonomia, da 
impessoalidade, da igualdade e da vinculação ao instrumento 
convocatório, nos termos do artigo 3º da Lei 8.666/1993, em que pese esses 
deverem sempre ser sopesados com os princípios do formalismo 
moderado e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração. 

 
 

I. DO PEDIDO 

 
De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-
se o PROVIMENTO do presente recurso, com efeito para que seja: 
INABILITADA a empresa ADVANCED INDUSTRIA MEDICA LTDA que não 
cumpriu com os devidos requisitos do edital. 
 
Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de 
Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada de isso não 
ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em 
conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93, observando-se ainda o 
disposto no § 3° do mesmo artigo. 
 
 
Nestes Termos 
P. Deferimento 
 
Florianópolis /SC, 29 de dezembro de 2020. 
 

 

 
 


