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ILUSTRÍSSIMO SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº.16/2020 - PROCESSO Nº. 01-069.979/20-93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES E LAZER, PREFEITURA DE BELO HORIZONTE – MG. 
 
 

A empresa CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 06197408686, CNPJ N° 
32.010.868/0001-69, sediada à Rua Avineira, 22, Jaqueline – Belo Horizonte – MG, por 
intermédio de seu representante legal abaixo assinado, já qualificado nos autos do processo 
administrativo à epígrafe, vem, mui respeitosamente perante V.Sa., através de seu representante 
legal, em prazo hábil, impetrar RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão que a 
declarou habilitada durante a fase de documentos de habilitação do referido certame, a empresa 
MEGA POWER FACILITY ENGENHARIA LTDA, com base nas razões a seguir expostas:   
 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 
SOBRE A INTENÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO: 
 

A Lei nº 8666/93, em seu Capítulo V, assim disciplinou:  
 
 
Dos Recursos Administrativos 
Art. 109 - Dos atos da Administração decorrentes da aplicação 
desta lei cabem: 
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação 
do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, 
sua alteração ou cancelamento; 
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta 
lei; 
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou 
de multa; 
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação 
da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, 
de que não caiba recurso hierárquico; 
III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de 
Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, 
na hipótese do § 4º do art. 87 desta lei, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis da intimação do ato. 
§ 1º - A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas a, b, c 
e e, deste artigo, excluídos os relativos à advertência e multa de 
mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa 
oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas a e b, se 
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presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada 
a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 
§ 2º - O recurso previsto nas alíneas a e b do inciso I deste artigo 
terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, 
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir 
ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 
§ 3º - Interposto, o recurso será comunicado aos demais 
licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis. 
§ 4º - O recurso será dirigido à autoridade superior, por 
intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob 
pena de responsabilidade. 
§ 5º - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de 
reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo 
estejam com vista franqueada ao interessado. 
§ 6º - Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de 
carta-convite os prazos estabelecidos nos incisos I e II e no § 3º 
deste artigo serão de dois dias úteis. 

 
 
ITEM 17 - DO RECURSO 
 
 

17.1. Declarado o vencedor ou restando o lote fracassado, o licitante, inclusive aquele 
que foi desclassificado antes da sessão de lances, poderá manifestar motivadamente a intenção 
de recorrer. Esta manifestação deverá ser realizada via sistema eletrônico, nas 24 (vinte e 
quatro) horas imediatamente posteriores ao ato da declaração de vencedor ou do lote fracassado. 
 

17.1.1. A manifestação a que se refere o subitem anterior deverá ser motivada e 
efetivada através do botão virtual “intenção de recurso” do sistema eletrônico.  

17.2. Não serão acolhidos os recursos apresentados fora do prazo legal, nem os recursos 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
representar o licitante. 

 
17.3. Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, 

contados do término do prazo para manifestação motivada da intenção de recorrer. Os demais 
licitantes ficarão automaticamente intimados para apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a ser contados do término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 
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17.4. A ausência de manifestação da intenção de recorrer, a ausência da motivação da 
intenção ou a não apresentação das razões de recurso importará na decadência do direito, 
ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
 
 
DA HABILITAÇÃO: 
 
 

12. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
12.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
 

 
SOBRE A HABILITAÇÃO DA EMPRESA: 
 
 

A empresa MEGA POWER FACILITY ENGENHARIA LTDA, deixou de  cumprir 
relevante exigência edítalicia, a qual é determinante de sua inabilitação no pregão eletrônico, 
constantes nos termos deste edital em especial ao item 12 e seus subitens, onde o mesma não 
acrescentou no campo próprio toda a documentação exigida para fins de habilitação, em 
especial a Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual, que exige como documentos de habilitação. Uma vez 
disponível o campo para acrescentar documentos, qualquer licitante pode entender que se faz 
necessário a inclusão dos mesmos e que não estão disponíveis ali no sistema de Pregão 
Eletrônico apenas por um mero capricho, mas sim para cumprimento como parte integrante do 
certame. A não observância do edital, seus anexos e demais componentes são a causa de muitas 
desclassificações, pela não atenção no solicitado. Vejamos: 
 

Quando uma licitante deixa de apresentar toda a documentação exigida no preâmbulo 
do edital e passa a apresentar de forma parcial, ou seja, incompleta, não é apenas um vício 
formal, para que seja dado prazo para saneamento das falhas ou regularização da sua 
habilitação.  
 

 

TJ-PR - Apelação Cível AC 818882 PR Apelação Cível 

0081888-2 (TJ-PR) 
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA 
- LICITAÇÃO – FALTA 
DE DOCUMENTO EXIGIDO PELO EDITAL - 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - 
DECISÃO UNÂNIME. - O edital tem caráter vinculatório entre as 
partes licitantes, devendo ser cumprido na íntegra, sob pena de 
desclassificação. 



 
 
 
 
 
 

CARLOS FERREIRA DOS SANTOS – MEI  CNPJ 32.010.868/0001-69 - produtorcarlos2018@gmail.com 
Rua Avineira, nº 22, Bairro Jaqueline, CEP 31.748-463 - Belo Horizonte - MG (31) 98473-4461 

 

4 

 
 

A lei é bastante clara sobre a desclassificação de propostas e documentos que estiverem 
em desacordo com o edital, estaríamos ferindo regras do edital sem contar no prejuízo para os 
demais licitantes, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, como 
vemos abaixo: 
 

“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos 
seguintes procedimentos: [...] § 3o 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.” [Grifou-se] 

 
Perante a Lei, entendemos tratar-se de documentos importantes que necessariamente 

deveriam ser apresentados, caso contrário não seriam exigidos na licitação. A ausência de 
algum documento exigido no edital enseja a emanação do ato administrativo de inabilitação do 
concorrente, tendo respaldo nos artigos 30 e 41 da Lei nº 8.666/93 e princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, isonomia e indisponibilidade do interesse 
público. Se uma licitante não demonstrou, da forma prevista no Edital de convocação, o 
cumprimento dos requisitos relativos à qualificação técnica, econômico financeira, fiscal e 
jurídica de habilitação, não tem direito líquido e certo a ser habilitada no certame. Seguindo 
sim o atendimento das regras que nortearam todo o procedimento licitatório. 
 
 

A empresa MEGA POWER FACILITY ENGENHARIA LTDA, uma vez deixando 
de cumprir com os devidos itens não seguiu as normas do edital, não apresentando toda a 
documentação solicitada, ponto este que deveria ser solicitada a desclassificação da mesma.  
 

A empresa MEGA POWER FACILITY ENGENHARIA LTDA deixou de 
apresentar a PROVA DE INSCRIÇÃO, mesmo sendo as referidas inscrição presumidamente 
parte dos seus acervos documentais, conforme consta nas imagens abaixo:  
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A má fé não se presume, deve ser efetivamente comprovada. Contudo não se exclui a 

verificação da denominada boa-fé objetiva, cujo enquadramento se perfaz diante das situações 
concretas colocadas sob apreciação. Assim, com base nas regras que regem a boa-fé objetiva 
pode-se verificar se houve conduta lesiva aos interesses dos demais licitantes. O art. 7º da Lei 
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nº 10.520/2002, viabiliza uma análise acurada dos fatos por prescrever sanção ao 
comportamento inidôneo do licitante: 
 

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. 

 
Ressaltamos não ser atribuição do pregoeiro analisar a voluntariedade da conduta 

praticada pelo licitante, principalmente quando se refere à conduta criminosa, cuja tipificação 
compete tão somente ao juízo natural. Assim, o enquadramento em fraude á licitação no art. 
90 da Lei nº 8.666/93 pressupõe um devido processo legal de natureza processual penal. 
As atribuições do pregoeiro restringem-se ao âmbito administrativo e enquanto perdurar o 
certame. 
 

O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, já definia que a licitação: 
 

“realiza-se através de um procedimento vinculado, no 
desenvolver do qual a Administração não pode afastar-se das 
prescrições legais que bitolam a sua tramitação, sob pena de 
invalidar o contrato subseqüente," (Direito Administrativo 
Brasileiro 2a. 00. pág. 251). 

 
Adilson Dallari apostila: 
 

"Acreditamos que os elementos verdadeiramente essenciais a 
qualquer modalidade de licitação e que, por isso mesmo, devem 
ser considerados como princípios fundamentais deste 
procedimento são três: igualdade, publicidade e estrita 
observância das condições do edital”. (Aspectos Jurídicos da 
Licitação, Editora Juriscredi Ltda, pág. 33) 

 
Já o art. 4° da lei das licitações assegura: 
 

“Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos 
ou entidades a que se refere o art. 1° têm direito público subjetivo 
à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta 
lei. 
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Neste sentido, pede-se a inabilitação da licitante MEGA POWER FACILITY 

ENGENHARIA LTDA, por descumprimento do edital, pela falta de documentos 
apresentados. 
 

De outro ângulo, é consabido, que as obrigações documentais devem ser cumpridas nos 
estritos termos e prazos fixados no Edital, bem como em consonância com a legislação 
incidente, sendo indispensáveis esses formalismos à confirmação plena da capacitação dos 
competidores - isso é nuclear no que pertine aos procedimentos licitatórios. 
 

Nesse sentido, hialino-lógico, o descumprimento de condição editalícia-legal, mesmo 
ocorrendo, via de regra, por descuido ou engano do licitante faltoso, per si, já está a indicar a 
falta de qualificativos do mesmo à pretendida contratação. o indispensável tratamento 
isonômico dos concorrentes repele a criação de desigualdade injustificada decorrente da 
igualação dos desiguais. Isso ocorre quando o julgamento coloca lado a lado o licitante 
cumpridor das regras e o descumpridor, sobressai então o julgamento anti-isonômico dos 
contendores produzido pelo julgamento - e nessa condição, ILEGAL. Ademais, a concorrência 
licitatória, tem sentido amplo, de tal sorte que a capacitação (ou não) do licitante à assunção do 
objeto, também se revela em detalhes procedimentais e documentação. 
 

Tal fato, vem a comprovar que a empresa MEGA POWER FACILITY 
ENGENHARIA LTDA, não cumpriu a integralidade do presente edital. 
 

É inquestionável que trata-se de descumprimento do Edital, na medida em que aquela 
licitante não procedeu na apresentação dos documentos mínimos de acordo com o edital, para 
ser considerada habilitada, assim, se está diante de documento inaproveitável - tal qual o mesmo 
não tivesse sido apresentado, na medida que deixa de cumprir exigência do edital de clareza 
incontestável, compreendida e atendida corretamente por este  licitante ora Recorrente e mesmo 
outros competidores. 

Então, não pode ser perfectibilizado o ato habilitatório da licitante MEGA POWER 
FACILITY ENGENHARIA LTDA a qual cometeu, incontestavelmente falha, na 
apresentação de seus documentos habilitatórios. 
 

Sem dúvidas que a licitante MEGA POWER FACILITY ENGENHARIA LTDA 
não pode remanescer habilitada nesta licitação, diante de relevante falha documental 
revelada em seus documentos habilitatórios. 
 

Assim, em homenagem a LEGALIDADE LICITATÓRIA devida, deve a licitante acima 
mencionada ser declarada INABILITADA neste Pregão patrocinado por esse Departamento. O 
formalismo procedimental das licitações públicas, garantidores do tratamento isonômico dos 
licitantes impõe esse proceder administrativo. Esse é o objetivo desta medida recursal, qual 
seja, ver respeitado o formalismo licitatório como condição nuclear à configuração de um 
tratamento isonômico desta licitação, nesta fase habilitatória, significando isso a referendação 
de habilitação das licitantes que demostrarem o cumprimento de TODAS as regras editalícias 
e legais. 
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Está expressamente contido na lei das Licitações, no seu art. 3°, as vedações aos agentes 
públicos encarregados dos procedimentos licitatórios. Salienta-se ali, a expressa proibição de 
tratamento anti-isonômico entre os licitantes em geral. 
 

Neste giro, os julgamentos das licitações, devem ocorrer sempre com amparo legal, e 
muito especialmente como pré-estabelecido no seu instrumento convocatório – o edital.  
 

Não pode qualquer licitante ser surpreendido com habilitação de seu concorrente, 
quando este descumpre comandos que regulava a competição licitatória. É o que está a ocorrer 
no presente caso, com relação a habilitação como amplamente demonstrado anteriormente. Isso 
é contrário não só a lei Especial incidente, caracterizando afronta direta aos comandos princípio 
lógicos do instituto. 
 

De outro enfoque, o Edital de Licitação configura a chamada "Lei Interna", as condições 
ali estipuladas, precípuas ao objeto da licitação, deverão ser cumpridas rigorosamente pelas 
partes, tanto na fase habilitatória, como no julgamento das propostas e na execução contratual 
futuras. 

 
O licitante não pode modificar o instrumento convocatório (interpretando-o à sua 

compita) ou apresentar coisa diferente do solicitado na fase habilitatória. Caso isso ocorra, só 
resta aos julgadores uma saída: a inabilitação do mesmo. 

Isso porque decorre lógico que eventuais inconformações apresentados pelos licitantes 
com o exigido no Edital, devem merecer somente uma atitude de parte das Comissões de 
Licitações, a inabilitação desse concorrente: do contrário, quebra-se os princípios e a 
legalidade do procedimento e exsurge a possibilidade legal de responsabilização de quem deu 
causa a ilegalidade. 
 
 
DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: 
 

MARÇAL JUSTEN FILHO - COMENTÁRIOS A LEI DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, AIDE EDITORA, 2a EDIÇÃO, PAG. 30). “No 
procedimento licitatório, desenvolve-se atividade vinculada. Isso significa ausência de 
liberdade (como regra) para a autoridade administrativa. A lei define as condições da autuação 
dos agentes administrativos, estabelecendo a ordenação (sequencia) dos atos a serem praticados 
e impondo condições excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas." 
 
DO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA 
 

É o objetivo da licitação a escolha da proposta mais vantajosa. Sob qualquer aspecto, 
seja do tipo melhor preço, melhor técnica e preço. Sabemos que é mais comum usualmente a 
decisão pelo menor preço, retrato na peça editalícia. Nesse caso podemos afirmar que não houve 
por parte deste certame esse princípio tendo em vista que aas duas primeiras colocadas ficaram 
empatadas como o mesmo valor. O que dá mais segurança a Comissão em acatar o Recurso 
impetrado.  
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Em suma, não há razão ou argumento sólido que renda ensejo à classificação dos 
documentos de habilitação da empresa MEGA POWER FACILITY ENGENHARIA 
LTDA, a empresa CARLOS FERREIRA DOS SANTOS 06197408686, roga a V.Sª., que DÊ 
provimento ao recurso administrativo interposto em DESCLASSIFICAR e ou DESABILITAR 
A EMPRESA MEGA POWER FACILITY ENGENHARIA LTDA. 
 

Nestes termos, pede DEFERIMENTO.  
 

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2020. 
 

 
 
 
 

Carlos Ferreira dos Santos 061974086886 
Carlos Santos 

31) 98473-4461 
 
 


