
Edital de Pregão Presencial nº 35/2022 

 

Decisão 

 

Trata-se de recurso administrativo proposto pela empresa Elétrica Cavalli Ltda EPP para 

requerer sua habilitação no edital de Pregão Presencial nº 35/2022, cujo objeto é o 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 do edital. 

A empresa recorrente foi inabilitada no referido certame por ter apresentado certidão 

negativa de débitos municipais em cópia simples, tendo justificado em suas razões que o sistema 

da prefeitura de sua sede estava com problemas técnicos e o setor de tributação teve de emiti-la 

manualmente sendo-lhe enviada de forma digitalizada por correio eletrônico. 

O edital de licitação é claro ao determinar que a cópia de documentos devem ser 

apresentados devidamente autenticadas por tabelião ou por servidor público e não serão aceitos 

em cópia simples (item 6.5 do instrumento convocatório). 

Além disso, dentre todos os princípios que regem a administração pública, o princípio da 

vinculção ao instrumento convocatório determina que o edital faz lei entre as partes, devendo 

todos os interessados apresentar a documentação conforme o que nele foi determinado. 

No caso em tela, mesmo o município tendo que emitir a certidão de forma manual, não 

exime a responsabilidade da empresa em apresentar os documentos conforme solicitado no edital 

de licitação, mesmo porque era possível a retirada do documento em via original naquela 

municipalidade antes da participação da empresa no certame deste município. 

Sendo assim, adoto os fundamentos apresentados pela pregoeira, para receber o recurso, 

por ser tempestivo e, no mérito, julga-lo IMPROCEDENTE, mantento assim a inabilitação da 

empresa Elétrica Cavalli Ltda EPP. 

Encaminhe-se ao setor competente para os trâmites seguintes. 

Comunique-se o recorrente. 

Publique-se. 

 

Coronel Freitas, SC, 01 de setembro de 2022. 

 

Delir Cassaro 

Prefeito Municipal 

 

Carolina Rosalen Piva 

Consultora Jurídica 
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