
 
 
Edital de Pregão Presencial nº 35/2022 

 

DECISÃO AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

 Trata-se de recurso administrativo no processo de Licitação na modalidade Pregão 

Presencial nº 35/2022, o qual tem por objetivo REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA 

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CORONEL 

FREITAS , conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo "D", desse edital. 

Todas as empresas saíram intimadas da sessão para apresentarem razões e 

contrarrazões recursais. 

A sessão pública ocorreu conforme Ata:  
 

Ata referente ao Processo Licitatório 55/2022, Edital de Pregão Presencial 
35/2022, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE 
OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS, conforme especificações e 
quantitativos constantes no Anexo "D", desse edital. 
Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte dois, às 08h30min, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-se o pregoeiro e sua 
equipe de apoio, para abertura e julgamento das propostas e da documentação 
das empresas participantes do certame licitatório. Apresentaram tempestivamente 
os envelopes de proposta e documentação, bem como, credenciaram-se as 
seguintes empresas exceto a empresa ELETELSUL ELETRECIDADE E 
TELECOMUNICAÇÃO S/A, que somente deixou a documentação e não teve 
representante presente: ELETRICA CAVALLI LTDA. EPP (9742), ELETRO 
LIGHT PROVENCE LTDA - ME (11379), DECONTO SOLUCOES 
ELETRICAS LTDA (12864). Após o recebimento e análise da documentação 
referente ao credenciamento verificou-se que a empresa que entregou os 
envelopes está apta a participar do certame.  Ato contínuo, foram disponibilizados 
os documentos de credenciamento e os envelopes para que as licitantes 
rubricassem, atestando a sua inviolabilidade.  Após, o pregoeiro determinou a 
abertura do envelope contendo a proposta do participante, sendo disponibilizado 
ao licitante e comissão para que conferissem a validade da proposta e rubricassem 
a mesma. Foram constatados erros de digitação da proposta de preços da empresa 
ELETELSUL ELETRECIDADE E TELECOMUNICAÇÃO S/A, que 
apresentou proposta em desacordo com o edital, desta forma a proposta foi 
desclassificada.  Após o pregoeiro passou a lançar o licitante e seu respectivo valor 
de proposta no sistema.  Foi aberto para a etapa de lances para o item, por ser 
procedimento padrão do sistema informatizado. Tendo ocorrido conforme 
quadro comparativo e histórico de lances.  
Na etapa de lances ocorreu regularmente, sem nenhuma ocorrência a ser relatada. 
A melhor oferta foi no valor de R$ 672.800,00(seiscentos e setenta e dois mil 
oitocentos reais). ELETRICA CAVALLI LTDA. EPP. 



 
 

Posteriormente passou-se a abertura do envelope da documentação de habilitação 
da participante vencedora. Foi verificado que a empresa vencedora apresentou 
certidão negativa de débitos municipais, por cópia simples em desacordo com o 
exigido no item 6.5 do edital. Desta forma a empresa foi inabilitada. Fica aberto 
o prazo recursal. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será 
publicada no site da prefeitura. 
 

 Recebidas as razões tempestivamente manifestando inconformismo, a qual a empresa 

ELETRICA CAVALLI LTDA. EPP, arguiu considerando que a Pregoeira inabilitou a 

empresa incorrendo em engano inicial, devendo ter aberto prazo para regularização da 

certidão apresentada, dizendo que há previsão editalícia em caso de alguma restrição. Ocorre 

que não há restrição e sim a documentação apresentada estava em desacordo com o edital, 

sendo apresentado cópia simples em desacordo com o item 6.5 do Edital, tampouco trata-se 

de restrição fiscal da recorrente conforme prevê a legislação,  pugna a empresa que a certidão 

apresentada seria manual devido a problemas no sistema de gestão da prefeitura domicilio 

da sede da recorrente, desta forma a recorrente deveria ter juntado o documento original ou 

cópia autenticada que inclusive há previsão editalícia que pode ser feita por servidor desta 

administração. 

Contudo, publicadas a razões recursais, foi aberto prazo para sucessivas contrarrazões que 

não foram protocoladas. 

É o breve relato. Fundamento e decido. 

 A Administração Pública, como todos sabem, é regida, principalmente, pelos 

princípios elencados no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, quais sejam: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assim como a prevalência do 

interesse público, seleção da proposta mais vantajosa e preservação do erário público. Dessa 

forma, esta administração municipal busca trabalhar com transparência e na forma dos 

princípios administrativos, com a finalidade de atingir o bem maior, o interesse da população. 

 Inicialmente, cumpre esclarecer que as decisões tomadas no contexto deste processo 

licitatório, estão em perfeita consonância com a legislação vigente, tendo sido observada a 

submissão aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, sob o qual a lei 8.666/93 dispõe:   

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.  
 

A respeito do regramento do edital, Marçal Justen Filho, leciona:  

 

O edital é o fundamento de validade dos atos praticados no curso da licitação, na 
acepção de que a desconformidade entre o edital e os atos administrativos 
praticados no curso da 2/8 - Julgamento de Recurso licitação se resolve pela 
invalidade dos últimos. Ao descumprir normas constantes do edital, a 
administração frustra a própria razão de ser da licitação. Viola princípios 
norteadores da atividade administrativa. (Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, 13ª  ed.  São Paulo: Dialética, 2009, p. 395) (grifo 
nosso).  

 
Com relação ao procedimento formal adotado pelo Pregoeiro, é conclusivo Hely Lopes 
Meirelles:  

Procedimento formal significa que a licitação está vinculada às prescrições legais 
que a regem em todos os seus atos e fases. Não só a lei, mas o regulamento, as 
instruções complementares e o edital pautam o procedimento da licitação, 
vinculando a Administração e os licitantes a todas as exigências, desde a 
convocação dos interessados até a homologação do julgamento. (Licitação e 
Contrato Administrativo, 12ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, págs. 2627) (grifo 
nosso). 
 

Vale mencionar, que houve na licitação uma grande disputa na fase de lances pelas 

empresas participantes e ainda, que diversas empresas apresentaram preços comparáveis com 

o da melhor classificada, como se observa na Ordem de Classificação.  

Diante disso, é fundamental reconhecer que as regras do Edital devem ser cumpridas 

pela Administração em sua totalidade, pois são as normas norteadoras do instrumento 

convocatório e que fazem lei entre as partes. Nesse sentido, dispõe o artigo 41 da Lei Federal 

nº 8.666/1993: "art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

Edital, ao qual se acha estritamente vinculada".  

Em comentário a previsão do referido artigo 41, o doutrinador Marçal Justen Filho 

destaca:  

O instrumento convocatório cristaliza a competência discricionária da 
Administração, que se vincula a seus termos. Conjugando a regra do art. 41 com 
aquela do art. 4º, pode-se afirmar a estrita vinculação da Administração ao edital, 
seja quanto a regras de fundo quanto àquelas de procedimento. Sob um certo 
ângulo, o edital é o fundamento de validade dos atos praticados no curso da 
licitação na acepção de que a desconformidade entre o edital e os atos 
administrativos praticados no curso da licitação se resolve pela invalidade destes 
últimos. (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13ª ed. São 
Paulo: Dialética, 2009, p. 543) (grifado). 
 



 
 

À luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além do 

direito positivado através da Lei nº 8.666, de 1993, não resta qualquer dúvida de que a Pessoa 

Jurídica de Direito Público deverá prestigiar legalidade, moralidade, eficiência e isonomia a 

todos os certames licitatórios em busca da contratação mais vantajosa ao interesse público. 

O Pregoeiro diante dos fatos apresentados decidiu manter a decisão proferida, 

mantendo a empresa ELETRICA CAVALLI LTDA. EPP, Inabilitada do Certame. 

Vale destacar que a Administração prezou pelo zelo administrativo, prevalecendo o 

interesse público, concedendo oportunidade para recorrente, tornando o processo cristalino 

com respeito as normas de regência. 

Com base nas informações extraídas da documentação apresentada e na análise geral 

do trâmite processual, em cumprimento ao princípio constitucional da isonomia, 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. É importante destacar que a presente 

justificativa não vincula a decisão superior acerca do certame, apenas faz uma 

contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a este processo, 

fornecendo subsídios à Autoridade Administrativa Superior, a quem cabe a análise desta e 

posterior decisão. Desta maneira, submetemos a presente decisão à autoridade competente 

para apreciação e posterior ratificação. 

 

 

Coronel Freitas – SC, 25 de agosto de 2022 

 

 

 

 

CASSIANE FICAGNA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

PREGOEIRA TITULAR. 
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