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SENHOR ILDOMAR ALMEIDA MARTINS, PREGOEIRO RESPONSÁVEL 

PELO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 015/2021-SRP DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GURUPI/TO. 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021-SRP 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.002137 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA 

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS BÁSICOS, 

POLPAS, HORTIFRÚTI, CARNES, FRIOS, LATICÍNIOS E DERIVADOS). 

 

 

 

 

A empresa M N B LOGÍSTICA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no 

CNPJ/CGC (MF) nº 29.831.800/0001-36, com sede à Av. Maranhão nº 841 Quadra 131 

Lote 19, Centro, CEP: 77.410-020, na cidade de Gurupi/TO, por sua representante legal, 

Maria Neuma Bezerra de Alcântara, portadora do CPF nº: 084.554.301-68 e RG nº 

736.835 SSP/DF, residente e domiciliada à Av. Maranhão nº 841 Quadra 131 Lote 19, 

(fundos), Centro, CEP: 77.410-020, na cidade de Gurupi/TO, vêm, respeitosamente, à 

presença de V. Senhoria, interpor, tempestivamente, conforme o item 12.4 do Edital do 

Pregão Eletrônico nº 015/2021-SRP, RECURSO ADMINISTRATIVO na forma de 

memoriais recursais, contra a decisão do senhor Pregoeiro que HABILITOU  a empresa 

REIS COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E INFORMÁTICA EIRELI ME, pelas 

razões de fato e de direito a seguir expostas. 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

As manifestações e motivações das intenções em recorrer foram registradas 

pela recorrente na própria sessão pública do Pregão em referência, sendo-lhe concedido 
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o prazo para a apresentação da fundamentação das suas alegações, conforme mensagem 

do Pregoeiro no Portal de Compras Públicas: 

04/08/2021 - 08:36:27 Sistema: O prazo para recursos no processo foi definido pelo 

pregoeiro para 09/08/2021 às 18:00, com limite de contrarrazão para 12/08/2021 às 

18:00. 

Sendo assim, o termo final para apresentação dos memoriais recursais é o dia 

09/08/2021 às 18h, portanto, tem-se que este documento fora apresentado (de forma 

eletrônica) tempestivamente, ou seja, dentro do prazo legal, razão pela qual deve ser 

conhecido e analisado. 

2. DOS FATOS 

Trata-se de licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, cuja sessão 

teve início no dia 16 de julho de 2021 às 09h, tendo como objeto o “Registro de Preços 

para futura, eventual e parcelada aquisição de gêneros alimentícios (Produtos básicos, 

polpas, hortifrúti, carnes, frios, laticínios e derivados) ”. 

Nesta sessão, o Pregoeiro, após análise dos documentos de Habilitação, 

acabou por HABILITAR a empresa REIS COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E 

INFORMÁTICA EIRELI ME, reputando cumprida as exigências do Edital, a 

declarando vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 82, 83, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 109, 110, 130, 150, 152, 153, 154, 

155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 180, 200 e 201. 

No entanto, conforme pode ser comprovado pela análise dos documentos anexados 

ao Portal de Compras Públicas, a empresa não atendeu a todos os requisitos exigidos no Edital.  

Apesar de reconhecer a competência, honestidade e conhecimento do Sr. 

Pregoeiro, a recorrente apresenta as razões pelas quais sua decisão fora equivocada, 
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merecendo os devidos reparos, sob pena de violação dos princípios da legalidade, da 

igualdade, da impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, conforme 

será demonstrado a seguir. 

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Imperioso ressaltar que todos os julgados da administração pública deverão 

ser embasados nos princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, conforme 

segue: 

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. 

Ressalte-se que tal disposição é corroborada pelo disposto Decreto nº 

10.024/2019:  

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. 

3.1.QUANTO A DECISÃO QUE DECLAROU HABILITADA A EMPRESA “REIS 

COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E INFORMÁTICA EIRELI ME”. 

A empresa REIS COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E 

INFORMÁTICA EIRELI ME foi habilitada no processo mesmo não tendo atendido as 

exigências contidas no Edital. 
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O item 15 do Termo de Referência dispõe o seguinte: 

15. DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS A SEREM APRESENTADOS 

NA PROPOSTA DE PREÇOS 

15.1. Certificado De Serviço De Inspeção Municipal (SIM) ou Estadual 

(SIE) ou Federal (SIF) que tem por finalidade a inspeção industrial e 

sanitária dos produtos de origem animal, vegetal e produtos 

artesanais, comestíveis ou não, sejam ou não adicionados de produtos 

vegetais, preparados, transformados, manipulados, fracionados, 

recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito, no âmbito deste 

Município sede da empresa referente ao item 76 e os itens constantes 

no LOTE IV – CARNES, FRIOS E DERIVADOS, (e no que couber).  

15.2. Alvará de Vigilância Sanitária em vigor (Municipal ou Estadual 

ou Federal), da empresa licitante, respeitada individualidade de cada 

Cidade ou Estado sede da Fornecedora.  

E, ainda, em resposta ao pedido de esclarecimento do dia 06/07/2021, o Pregoeiro 

informou claramente que os documentos mencionados acima deveriam ser apresentados “junto a 

proposta inicial (não na realinhada)”.  

Ora, por simples análise da documentação apresentada pela empresa, verifica-

se que merece ser declarada INABILITADA em todos os itens dos quais restou 

vencedora, pois deixou de apresentar o   Certificado De Serviço De Inspeção Municipal (SIM) 

ou Estadual (SIE) ou Federal (SIF), para os itens constantes no lote IV – carnes, frios e derivados, e 

o Alvará Sanitário conforme exige o item 15 do Termo de Referência (anexo I do Edital). Também 

não apresentou todas as declarações exigidas no item 2.3.1 do Edital.  

O Edital, no item 11.6.5 do Edital, prevê a inabilitação do licitante que não alcançar os 

documentos habilitatórios: 

11.6.5. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em 
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desacordo com o estabelecido neste Edital ou deixar de enviar a 

documentação de habilitação, ficando sujeito às penalidades previstas neste 

Edital. 

O Edital é claro e vincula todos os licitantes. É a lei da licitação no caso 

concreto, não sendo facultado à Administração usar de discricionariedade para 

desconsiderar determinada exigência do instrumento convocatório. O descumprimento 

das cláusulas constantes no mesmo implica a desclassificação da proposta ou inabilitação 

da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteadores da 

licitação, expressos no art. 3º da Lei nº 8.666/93. 

Em decorrência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o Edital deve 

ser obrigatoriamente observado e rigorosamente cumprido, seja pelos licitantes, seja pela 

Administração. Ensejando a nulidade do procedimento a inobservância de condição ou cláusula 

que consta no instrumento convocatório, posto que é o Edital o regulador da licitação. Esta 

vinculação visa garantir a moralidade e impessoalidade administrativa, bem como o primado da 

segurança jurídica. 

Nesse sentido, o Art. 41 da Lei nº 8.666/93: 

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

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

Como é sabido, aquele que participa da licitação tem o dever jurídico de 

atentar-se para todas as suas exigências. Com efeito, “aquele que não apresenta os 

documentos exigidos ou apresenta-os incompletos ou defeituosos descumpre seus 

deveres e deverá ser inabilitado”. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos. 12ª Edição. São Paulo: RT, 2014, p. 778) 

 Sobre o tema, assevera JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO: 

 A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos 

administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem 

ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o 
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procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administração 

ou judicial. 

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a 

alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados 

do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que 

provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à 

probidade administrativa. 

(...) Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras 

de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por 

exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites 

estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, 

como, de resto, impõe o art. 48, I, do Estatuto”. (grifos apostos) (CARVALHO 

FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25ª edição. 

Editora Atlas, 2012, p. 244) 

Desta forma, não há dúvidas que a empresa REIS COMÉRCIO VAREJISTA 

DE MÓVEIS E INFORMÁTICA EIRELI ME deverá ser considerada INABILITADA, 

pois deixou de apresentar documentos exigidos no Edital. 

 

4. DOS PEDIDOS 

Com a costumeira vênia e ressaltando o notável saber técnico do nobre 

julgador, não podemos nos curvar à r. decisão que HABILITOU a empresa REIS 

COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E INFORMÁTICA EIRELI ME, vez que a 

documentação apresentada por ela se encontra irregular e em desacordo com os requisitos 

previstos no Edital. 

Posto isto, REQUER a reforma da decisão, reconsiderando-a e dando por 

INABILITADA a empresa mencionada acima, fazendo prevalecer as normas legais, os 

princípios de direito e a mais lídima e cristalina justiça. 

Todavia, se porventura, ainda assim, não seja reconsiderada a decisão ora 

guerreada, requer a remessa do recurso à apreciação da autoridade hierarquicamente 
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superior, para os fins de direito, conforme prevê o parágrafo 4º. do artigo 109 da Lei 

Federal 8.666/93. 

Qualquer outra solução conduzirá o certame a uma condição de vício de 

nulidade, habilitadora de providência judicial objetivando sua anulação. 

Requerimentos estes que se faz por respeito ao princípio legal. 

Gurupi/TO, 06 de agosto de 2021. 
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