
 
REQUERIMENTO – PROTOCOLO – RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 413/2021 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 073/2021 

EDITAL Nº 096/2021 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

 

NOME DA EMPRESA: SANELOC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

CNPJ: 32.508.306/0001-40  

ENDEREÇO: Rodovia Vereador Admar Bertolli, nº 6.159, Jardim Marambaia, Almirante Tamandaré – Paraná. 

TELEFONE: (41) 3355-5609  

E-MAIL: saneloc@saneloc.com.br  

 

REQUERIMENTO:  

 

A Saneloc Locações de Equipamentos Eireli, vem através deste, solicitar o protocolo do Recurso Administrativo, 

referente ao Pregão Eletrônico nº 073/2021, cujo objeto é “contratação de empresa para prestação de serviço de 

locação de caminhão tipo coletor e compactador de lixo, conforme termo de referência e demais anexos do 

edital”.  

 

 

Almirante Tamandaré, 22 de dezembro de 2021. 



 

À  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POTIM   

AO EXMO .  SR .  PREFEITO MUNICIPAL ,   

À  COMISSÃO DE LICITAÇÃO  

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021 

 

 

 

A SAN ELOC LO CAÇÕES DE EQUIPAMEN TOS EIRELI 1,  em diante apenas 

SAN ELO C ,  por seu representante legal abaixo assinado, vem respeitosamente, perante V.  

Senhoria,  na condição de empresa participante do certame licitatório em epígrafe,  com 

fulcro no art .  109, §4º da Lei 8.666/93,  bem no do item 13 do edital em epigrafe ,  interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO  em face da decisão que julgou a habilitação das licitantes,  

conforme o que expõe, fundamenta e requer a seguir.   

 
1 Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 32.508.306.0001-40, com sede na Rodovia Admar Bertoli, 6159, 

Almirante Tamandaré - Paraná, CEP 83506-430. 



 

I.INTRODUÇÃO  

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POTIM ,  em diante apenas PREFEITURA ,  

instaurou processo l icitatório,  na modalidade pregão el etrônico, tendo sido marcada a 

sessão pública para o dia 22.12.2021.  

O objeto do edital consiste na “contratação de empresa para prestação de serviço  

de locação de caminhão tipo coletor e  compactador de  l ixo, conforme termo de referência e  demais 

anexos do edital”  

Em 22.12.2021 foi  realizada a sessão pública comparecendo, além da 

SAN ELO C  as empresas FLORISA AUTO LOCADORA LTDA . ,  ALIGABIDU SERVIÇOS E LOCAÇÕES 

E IRELI .   

A sessão pública ocorreu  em desacordo com o edital posto que o prazo de 

lances estabelecidos no item 9.12 se quer foi cumprido, sendo as empresas não puderam 

usufluir dos 2 minutos de disputa de lances após os 10 minutos iniciais,  deixando de 

apresentar lances e consequentemente não beneficiando a Administração com a 

contratação mais vantajosa.  

Todas as informações podem ser analisadas no chat do próprio pregão onde 

as empresas de forma imediata se manifestaram, apresentando a impossibil idade de dar 

lances no certame em desacordo  com o prazo descrito no edital.   

Não sendo o bastante a SANELOC  constatou irregularidade na no atestado 

de capacidade técnica da empresa FLORISA ,  apresentando no momento oportuno , 

tempestivamente e motivadamente sua intenção de recurso.   

O pregoeiro,  agindo de forma irregular decidiu pelo mérito e informou pelo 

indeferimento da intenção de recu rso da SAN ELOC ,  razão pela qual a SANELOC  vem 

apresentar o seu recurso diretamente a autoridade superior.   



 

II.DESCABIMENTO DO INDEFERIMENTO DA INTENÇÃO DE RECURSO –  JULGAMENTO 

ANTECIPADO DE MÉRITO  

Primeiramente é preciso citar que às 12:33:36 houve via chat o deferimento 

da intenção de recurso apresentada com o seguinte: “Tendo em vista manifestação de  

recurso,  abre-se o prazo previsto em Edital  para a interposição e po sterior contrarrazão.  Demais 

informações e resultados serão publicados no Diário Oficial  do Estado de São Paulo e na 

plataforma BNC. Uma boa tarde a todos.”  

No entanto, em local  apartado do sistema BNC houve o  indeferimento com a 

seguinte decisão do pregoe iro “a documentação foi  analisada pelo pregoeiro e não há 

fundamentos para o recurso, uma vez que não é exigido data de  vigência para atestado de  

capacidade técnica e  o mesmo apresentado cumpre com os dizeres do item 1.2.4 do edital” .  

Veja-se que mesmo antes das alegações trazidas mediante recurso o pregoeiro já 

realizou a análise  do mérito.   

De acordo com o art.  4º,  XVIII ,  da Lei nº 10.520/2002, a pretensão de recorrer 

deve ser manifestada de forma imediata e motivada ao final da sessão que declarou o 

vencedor do certame, sendo-lhe concedido o prazo de três dias para a apresentação das 

razões do recurso.  

Apresentada a intenção de recorrer, cabe ao pregoeiro tão -somente avaliar 

a existência dos pressupostos recursais, o que se restringe à aferição de sucumbê ncia, 

tempestividade,  legitimidade, interesse e motivação.  

Não se admite ao pregoeiro afastar de plano o cabimento do recurso sob o 

fundamento de que os motivos indicados pelos licitantes não merecem provimento.  

Em outras palavras, não compete ao pregoeiro  decidir o mérito do recurso 

em vista das razões sucintamente apontadas pelos licitantes na sessão pública.  



 

A análise a ser feita pelo pregoeiro deve visar a afastar apenas os recursos 

manifestamente protelatórios, que não detêm qualquer fundamentação para  a sua 

interposição.  

A respeito do assunto, o Tribunal de Contas da União exarou diversos 

Acórdãos, em que f icou bastante clara a restrição do exercício dessa atividade pelo 

pregoeiro.  

Vejamos os trechos do relatório e do voto do Ministro Relator,  bem como  da 

parte dispositiva do Acórdão nº 339/2010 –  Plenário:  

Relatór io  

(…)  

10.4 .  Is to posto,  tem-se,  portanto,  que o juízo de admissibi l idade da  

intenção de recorrer,  na  modalidade pregão –  tanto e letrônico como 

presencial  - ,  levado a efeito pelo Pregoeiro,  de ve se l imitar à  análise  acerca  

da presença dos pressupostos recursais  (sucumbência,  tempest ividade,  

legitimidade,  interesse  e motivação),  sendo vedado a  este  agente  analisar ,  

de antemão, o próprio mérito recursal,  em que pese lhe ser l íc ito examinar  

se os  motivos apresentados na  intenção de recorrer  possuem,  em tese,  um 

mínimo de plausibi l idade para  seu seguimento.  

(…)  

Voto 

(…) Uma vez conf irmada a rejeição pelo pregoeiro,  sem amparo legal,  de  

todas as  intenções de recurso formuladas pelos  l ic itantes,  faz -se  necessária  

a  anulação dos respectivos atos i legais praticados,  bem como dos atos  

subsequentes.  Dessa forma,  caso (…) deseje dar prosseguimento ao Pregão 

Eletrônico 713/2009,  deverá retornar à fase de recursos,  indevidamente  

suprimida do certame.  

(…)  

ACÓRDÃO os Ministros  do Tribunal de  Contas da  União,  reunidos em 

sessão do Plenário,  diante das razões expostas pelo Relator,  em:  

(…)  



 
9.3.  determinar ,  (…)  que adote,  no prazo de 15 (quinze)  dias ,  as  

providências necessár ias ao exato cumpriment o do disposto no art .  4º ,  

XVIII ,  da Lei  10.520/2002 e ao pr incípio da isonomia,  procedendo à  

anulação dos atos que reje i taram as intenções de recurso dos l ic i tantes ,  

bem como dos atos  subsequentes,  prat icados no âmbito do Pregão 

Eletrônico 713/2009 ;  

9 .4 .  determinar (…) que,  nas l ici tações na modalidade Pregão Eletrônico:  

(…)  

9 .4 .3 .  or iente seus pregoeiros,  ao procederem ao juízo de admissibi l idade 

das intenções de recurso manifestadas pelos l ici tantes nas sessões públicas  

(pregão e letrônico ou presencial) ,  que busquem veri f icar tão somente a  

presença dos pressupostos recursais ,  ou se ja ,  sucumbência ,  

tempestividade,  legit imidade,  interesse e  motivação,  abstendo -se de  

anal isar,  de antemão, o mérito do recurso,  nos termos do art .  4º ,  inciso 

XVIII ,  da Lei  nº  10.520/2002,  c/c  ar t .  11 ,  inciso XVII,  do Decreto nº  

3 .555/2000 (pregão presencia l) ,  e  do art .  26,  caput,  do Decreto nº  

5.450/2005 (pregão e letrônico) ;”  

Na mesma linha o Ministro Walton Alencar Rodrigues decidiu:  

“A re je ição sumária da  intenção de recurso no  âmbito de pregão e letrônico 

ou presencia l ,  afronta os arts.  2º  §1º  e  4º ,  incisos XVIII  e  XX da Lei  

10.520/02 e 26,  §1º  do Decreto 5.450/2005,  uma vez que o registro da  

intenção de recurso deve atender aos requisitos de sucumbência ,  

tempestividade,  legitimidade,  interesse e motivação,  não podendo ter seu 

mérito julgado de antemão”.  (Acordão,  5847/2018 –  Pr imeira Câmara) .   

Conforme já citado,  mas cabe ao agente condutor da licitação (tão somente)  

avaliar se os requisitos de admissibilidade recursal estão ou não presentes.  

Assim, não é autorizado ao Pregoeiro a analise antecipada do mérito 

recursal sem que seja oportunizada ao licitante o direito de apresentar as razões e 

motivos que o levam manifestação do interesse de recorrer.  

Só seria permitido o indeferimento da manifestação de recorrer, se 

preenchidos os requisitos recursais, com análise de mérito, caso o licitante renuncie seu 

direito de apresentar as razões escritas e os demais interessados, o direito de contestar.  



 

Por fim, no que diz respeito a necess idade da vinculação do licitante as 

razões apresentadas oralmente,  RENATO GERALDO MENDES ,  esclarece:  “A eventual 

indicação da motivação da intenção de recorrer não vincula o l icitante a ela.  Ademais,  no prazo 

de três dias,  o l icitante -recorrente tem absoluta l iberdade de constituir as suas razões recursais.  

Não poderá o  pregoeiro, em virtude da recusa ou ausência de  indicação da motivação,  deixar de 

conceder o prazo para a interposição de recurso. ”  (MENDES, Geraldo Renato.  ILC, Curitiba, n.  

94).  

Pelo exposto,  resta claro,  que o pregoeiro deve despir -se de uma crença,  

muito arraigada, de que podem fazer tudo que lhes aprouver, em manifesto descompasso 

com os princípios da ampla defesa e contraditório.  

Nesta seara, com o devido respeito ao Pregoeiro da s essão, requer-se a 

aceitação e a análise imediata das razões recursais abaixo apresentadas.  

III.RAZÕES RECURSAIS -  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA –  OBRIGATORIEDADE  

As exigências de qualificação técnica fixadas em edital pela Administração 

Pública destinam-se a aferir se os lici tantes interessados em contratar reúnem as 

condições técnicas necessárias e suficientes para executar satisfatoriamente o objeto 

contratual.   

Referidas exigências devem ser adequadamente definidas pela 

Administração nos editais de lici tação, sendo  válido ressaltar que, consoante a regra 

disposta no art.  37, inc. XXI da Constituição Federal,  somente poderão ser fixadas em 

edital as condições mínimas necessárias à escorreita execução do objeto.  

Art.  37.  ( . . . )   

XXI  -  ressa lvados os  casos especif icado s na  legis lação,  as  obras,  serviços,  

compras e al ienações serão contratados mediante processo de l ici tação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,  com 

cláusulas  que estabeleçam obrigações de pagamento,  mantidas as  

condições efe tivas da proposta,  nos termos da lei ,  o qual somente  



 
permit irá as exigências de qual if icação técnica e econômica  indispensáveis  

à  garantia do cumprimento das obrigações.  

Nesse sentido,  é a posição pacifica do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ,  

consubstanciada na seguinte resenha jurisprudencial:   

A exigência de comprovação da qualif icação técnica deve ser pert inente e  

compatível com o objeto da l ic i tação ou da  contratação direta e  

indispensável  ao cumprimento do objeto. 2 

Portanto, ao delimitar o objeto a ser contratado, cabe à Administração 

Pública prever, em consonância com os requisitos admitidos pela legislação, as 

exigências técnicas mínimas necessárias a sua execução  e fixa-las no ato convocatório da 

licitação.  

A comprovação da qualificação técnico-operacional (exigida no item 1.2.4  

do edital)  tem por finalidade assegurar que o licitante, enquanto organização 

empresarial,  detém estrutura administrativa e organizacional mínima para executar 

satisfatoriamente o objeto licitado.  Para tanto, b usca-se saber,  através da experiência 

anterior, se o licitante já executou objeto com características, quantidades e PRAZOS 

SIMILARES ao objeto da licitação ,  bem como se dispõe de instalações, aparelhos e 

pessoal técnico disponível para a execução do contr ato.  

De acordo com MARÇAL JUSTEN F ILHO :  

A qual if icação técnica  operacional consiste  em qual idade pert inente às  

empresas que part ic ipam da l ic itação.  Envolve a comprovação de que a  

empresa,  como unidade jur ídica e econômica,  part icipara anter iormente  

de contrato cujo objeto era s imilar ao previsto para a contratação a lmejada 

pela Administração Pública. 3 

Nos termos do art.  30, §§ 1º e 6º,  da Lei de Licitações,  a comprovação da 

qualificação técnico-operacional será realizada por meio da apresentação de atesta dos 

 
2 TCU. Disponível em: 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=175:11:31766765444506::NO::P11_NO_SELECIONADO,P11_TELA_ORIGEM,P11_ORIGEM:0_1_395_20_3,LO

GICA,0 
3 FILHO, Marçal Justen. Comentários..., p. 585. 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=175:11:31766765444506::NO::P11_NO_SELECIONADO,P11_TELA_ORIGEM,P11_ORIGEM:0_1_395_20_3,LOGICA,0
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=175:11:31766765444506::NO::P11_NO_SELECIONADO,P11_TELA_ORIGEM,P11_ORIGEM:0_1_395_20_3,LOGICA,0


 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, registrados na entidade 

de classe profissional competente 4 ,  que demonstrem a execução satisfatória de objeto 

similar ao licitado, bem como pela incontroversa indicação das instalações, a parelhos e 

pessoal técnico disponível para executar o objeto da licitação.  

Ausência de qualificação técnica da empresa declarada habilitada em 

relação a comprovação de período mínimo de locação do caminhão.  

 O art.  30, II,  da Lei nº 8.666/93 impõe que o l icitante, a título de 

comprovação da sua qualificação técnica, demonstre deter “ aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível  em características,  quantidades e  PRAZOS  com o 

objeto da licitação”.  Para tanto, poderão ser exigidos atestados evi denciando a execução 

de serviços similares aos almejados pela Administração Pública.  

No caso em análise, os licitantes deveriam comprovar, mediante atestados 

em seu nome que comprovasse a execução da prestação de serviços pertinent es 

compatíveis em quantidade,  características e prazos com o objeto da licitação .  Destaca-

se nesse sentido, o teor do item 1.2.4 , que assim dispõe:  ”a) Apresentar Atestado de  

Capacidade Técnica ou Declaração emitida por pessoa jurídica de  direito público ou privado,  

comprovando que a  l icitante realizou fornecimento compatível  em característica  de no mínimo 

50% do solicitado no presente Edital ,  com o objeto da presente l icitação.”  

Ocorre que os atestados apresentados pela  FLORISA não comprovam a 

execução de nem 50% do período a ser contratado pelo Município, isso é o atestado 

apresentado comprova a execução da locação de caminhões por somente 1 (um) 

mês ,  quando para atender o instrumento convocatório seria necessária a comprovação 

por pelo menos 6 (seis) meses, isso é 50% do prazo contratual  estipulado no edital.   

Cristal inamente,  o período de comprovação de execução é inferior  aos 6 

(seis) meses exigidos no edital.  Ressalta -se que o atestado é de comprovação de prestação 

 
4 Nas hipóteses em que houver entidade de classe com competência para o referido registro, a exemplo do que ocorre na área de engenharia. 



 

de serviço e não de período contratu al,  não sendo possível alegação em sentido 

contrário.  

Inclusive é válido trazer à baila a Instrução Normativa nº 5/2017 do 

Ministério Público do Planejamento e Desenvolvimento e Gestão que aduz no item 10.8  

do anexo VII-A para fins de habilitação somente são válidos os atestados expedidos 

após a conclusão do contrato ,  no caso em tela o atestado somente será válido após a 

conclusão do contrato, conforme dispõe o próprio documento.   

10.8.  Somente serão acei tos atestados expedidos após a conclusão  do  

contrato  ou se decorr ido,  pelo menos,  um ano do iníc io de  sua  execução,  

exceto se f irmado para  ser  executado em prazo infer ior.  

Ainda para que não haja nenhuma alegação quanto a aplicabilidade da 

Instrução Normativa no âmbito municipal,  este é entendimento do TRIB UNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO ,  conforme pode-se observar no recente acordão abaixo:  

REPRESENTAÇÃO. PROCEDIMENTO DE DISPENSA PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU 

NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG. PEDIDO DE MEDIDA 

CAUTELAR.  CONHECIMENTO. PERIGO DA DEMORA REVERSO.  

INDEFERIMENTO DA CAUTELAR PLEITEADA. OITIVA. DIGILÊNCIA.  

APRESENTAÇÃO DE ATESTADO INIDÔNEO PARA FINS DE 

CERTIFICAÇÃO TÉCNICA.  FRAUDE A CERTAME PÚBLICO.  

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. CIÊN CIAS  

( . . . )   

Relembre-se que a qual if icação técnica  prevista no art .  30  da  Lei 8 .666/1993 

tem como objetivo primordial  mit igar eventuais riscos de a  Administraçã o 

vir  a  se deparar com contratados que não possuam capacidade de executar  

de forma apropriada o  objeto da  contratação.  Não há dúvida quanto a isso.   

Nesse sentido,  cabe t razer a  lume a Instrução Normativa 5/2017 do então 

Ministério do Planejamento,  Desenvolvimento e Gestão,  que prevê,  no 

item 10.8  do anexo VII -A,  que somente atendem os instrumentos 

convocatórios os atestados expedidos após a conclusão do contrato a que 

se refere ou se  decorrido pelo menos um ano do início da sua execução.   



 
E mesmo que se argumente que a referida IN não ser ia de aplicação 

obrigatór ia no âmbito de município,  posição co m a qual se discorda,  

interpretação s istemática da Lei  8 .666/1993 igualmente refutar ia qualquer  

possibi l idade de se  acei tar comprovação técnica com base  em atestado 

emit ido após exíguos dez dias de execução,  como é o caso ora tratado.   

Necessár io pontuar q ue o que a Administração busca com a exigência de  

atestado de qual if icação técnica de  empresas l ic itantes  não é,  

naturalmente,  o atendimento de uma mera formalidade,  um deta lhe 

burocrát ico com fim em si  mesmo, mas,  diversamente,  a  segurança de que 

está  diante  de  uma candidata com plenas condições de executar a  contento 

aquilo que se pretende contratar.   

Nesse  passo,  em um juízo de ponderação e de razoabi lidade,  refoge a  

qualquer plausibi l idade lógica "atestar"  que,  após apenas dez dias de  

inic iados,  "os serviços são prestados de maneira sat isfatór ia e dentro das 

especif icações e normas técnicas em vigor" ,  e  ainda que "os serviços 

prestados atendem plenamente nossas requisições,  não existindo até a  

presente data nada que a desabone",  conforme constou do docum ento 

inquinado,  ac ima transcr ito.  

Embora se ja  inquest ionável que tenha de fato havido algum tipo de 

prestação de serviços pela  Medicar ,  a inda que com as vár ias dúvidas já  

mencionadas,  o que é altamente quest ionável é  a  emissão de documento  

que sustenta a qualidade da execução decorridos dez dias de seu iníc io,  

ainda mais se tratando de objeto complexo como é a operacional ização do 

Samu.  

Reaf irmo: era vir tualmente impossível a testar,  em tão breve interregno de 

tempo, que os serviços ocorr iam de forma sat isf atór ia,  pois  não houve 

tempo ou dados suficientes  para  que ta l  aval iação fosse fei ta .  Dito de outro 

modo, as informações constantes do atestado não podem ser tomadas como 

verdadeiras,  por absoluta ausência de lastro factual.   

Nesse  sent ido,  é  f i rme a convicção deste  re lator  de  que foi  apresentado 

pela  Medicar ,  no procedimento de dispensa  para  contratação de 

operacional ização do Samu pela  SMS/BH, atestado inidôneo,  emitido de 

forma irregular pela  SMS/Fortaleza ,  uma vez  que não h avia  condições para  

a sua  emissão.   

A jurisprudência do Tribunal considera al to o grau de reprovabil idade de 

tal  conduta,  a  ponto de ense jar a  declaração de inidoneidade da  

responsável,  nos termos do art .  46 da Lei 8 .443/1992,  independentemente  

de obtenção  de vantagem no certame público.  ( . . . )  (Acórdão nº  2174/2020 

–  Plenário,  Rel .  Min.  Vita l  do Rêgo)  



 

Certo é que o Município não pode arriscar em contratar uma empresa sem a 

expertise temporal necessária para a execução do objeto licitado,  visando gerar uma 

segurança para Administração e para os munícipes.  

Por fim, com o devido respeito, é fácil  verificar que as atividades constantes  

dos atestados da FLORISA  não detêm qualificação técnica mínima exigido no 

instrumento convocatório.  

Assim, ante a evidente ausência do atendimento ao item 1.2.4 relativo a 

qualificação técnica,  o presente Recurso Administrativo deve ser acolhido para inabilitar 

a FLORISA  e desclassificar sua proposta, devendo ser convocada a segunda colocada.  

IV.VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO :  NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO 

DAS DISPOSIÇÕES EM SEUS EXATOS TERMOS  

O edital apresentou a relação de documentos que deveriam ser entregues  

para a habilitação das licitantes. Assim, as licitantes, ao se depararem com as exigências  

previstas,  deveriam atender aos itens de maneira como proposto no edital .  

Percebe-se que a FLORISA  não analisou detalhadamente as disposições do 

edital no momento oportuno e deixou de apresentar documentação de qualificação 

técnica em consonância com o ex igido pelo MUNICÍPIO .  

É evidente que a disponibilização de qualquer Edital pela Administração 

Pública é precedida por estudos detalhados e específicos acerca da matéria na qual o 

instrumento versa .  O estudo, por óbvio,  considera todos os possíveis riscos e  garantias 

necessárias para resguardar o interesse público.  

Ademais,  não fossem suficientes as opções da Administração em criar  

garantias mais eficazes para os seus interesses, ainda resta evidente ser inviável o 

descumprimento de quaisquer disposições edi talícias pelas licitantes.  



 

Neste ponto cabe destacar a aplicabilidade d o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório ,  expressamente disposto no art.  3° da Lei n° 8.666/93 .  O 

princípio, aplicável  em todas as espécies de editais  da Administração Pú blica,  visa  

garantir segurança aos interessados, reforçando a ideia de que  não serão surpreendidos 

com decisões contrárias ao instrumento.  

Nesta linha é o ensinamento de MARÇAL JUSTEN F ILHO :  

Na l ici tação,  a  vinculação à lei  é  complementada pela vinculação ao ato 

convocatór io.  A Administração dispõe de margem de autonomia para  

conf igurar  o certame.  Mas incumbe à Administração determinar todas as  

condições da  disputa antes  de seu iníc io e as escolhas real izadas vincula m 

a autor idade (e os part icipantes do cer tame).  

( . . . )  

Uma vez  realizadas as  escolhas at inentes à  l icitação e  ao contrato,  exaure -

se a discr ic ionariedade,  que deixa de ser invocável a  partir  de então –  ou,  

mais corretamente,  se a  Administração pretender renovar o exercício dessa  

faculdade,  estará suje ita ,  como regra,  a  refazer toda a  l ic itação,  

ressalvadas as hipóteses de inovações irre levantes para a disputa. 5 

Corrobora, ainda,  o ensinamento de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO F ILHO :  

A vinculação ao instrumento convocatór io é garantia do administrador e  

dos administrados.  S ignif ica que as regras t raçadas para o procedimento 

devem ser fielmente  observadas por todos .  Se a  regra  f ixada não é  

respeitada,  o procedimento se torna invál ido e suscet ível d e correção na  

via administrat iva ou judicia l . 6 

Assim, após inserir exigências específicas no Edital,  com adequado 

esclarecimento de todos os documentos necessários para a habilitação,  não é possível  

que a Administração Pública deixe de exigir a apresentaç ão de qualificação técnica em 

estrita consonância com o objeto licitado .  

 
5 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 

84-85. 
6 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 246. 



 

Conforme exposto,  a Administração estará sempre vinculada às  

disposições do edital convocatório .  Ainda, o descumprimento da FLORISA  é evidente.  

Assim, não resta outra solução a não se r a decisão pela sua inabilitação, vez que esta 

empresa não apresentou documentação que atendesse os requisitos de habilitação em 

sua plenitude.  

V.ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO  

A atribuição do efeito suspensivo ao presente Recurso está albergada pelo § 

2º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93:  

§ 2º  O recurso previsto nas al íneas a e b do inciso I  deste artigo terá  efei to 

Suspensivo,  podendo a autoridade competente,  motivadamente e 

presentes  razões de interesse  público,  a tr ibuir  ao recurso interposto 

eficácia suspensiva  aos demais  recursos.   

Retira-se do dispositivo que recursos interpostos em face de decisões que 

versão sobre o julgamento de habilitação invariavelmente terão efeito suspensivo .  

Mas, ainda que assim não fosse, há no caso concreto razões de interesse  

público que motivariam a concessão dos efeitos suspensivos reclamados.  

Face ao exposto,  reclama-se a aplicação do dispositivo supramencionado ,  

para que o presente Recurso seja recebido com efeito suspensivo, e o resultado do 

processo licitatório não seja definido até que o presente recurso seja apreciado por todas  

as instâncias administrativas competen tes. 

 

VI.REQUERIMENTO .  

Diante de todo o exposto, e pelo muito que certamente será suprido pelos 

membros desta comissão de licitação,  requer -se:  

1.  O recebimento do presente recurso pela autoridade superior.   



 

2.  O recebimento do presente Recurso com efeito suspensiv o, de modo 

que o resultado do processo licitatório  em epígrafe não seja definido 

até essa peça recursal  seja apreciada por todas as instâncias 

administrativas competentes ;  

3.  Diante do apresentado requer que  a inabilitação da empresa FLORISA .  

 

Nestes termos,  

Pede deferimento.  

Almirante Tamandaré, 22 de dezembro de 2021.  

 

 

SAN E LOC LOC AÇÕES DE EQUIPAMENTOS EIRELI  

Representante Legal  
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