
 

 

 

 
AO SENHOR PREGOEIRO LEONARDO FIGUEIREDO DE AVIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MOJÚ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2021/07010010 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÚ 
 
 
 

 
A empresa E. MARTINS PAES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF n.º 08.794.694/0001-98, já qualificada nos autos do processo administrativo em 

epígrafe, por meio de sua titular e representante legal Sra. Evanilda Martins Paes, brasileira, 

portadora do RG nº 1598715 PC-PA e inscrita no CPF/MF nº 378.160.042-49, na forma prevista 

no item 12 do Edital e do artigo 4° inciso XVIII da Lei Federal n.º 10.520/2002, vem INTERPOR 

RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão que inabilitou a licitante Recorrente, pelas 

razões de fato e de direito a seguir demonstrados: 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

O Recurso Administrativo é previsto no artigo 4° inciso XVIII da Lei Federal n.º 

10.520/2002 (Lei do Pregão), que assim determina: 

 

Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 
(...) 
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe 
será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos; (grifo nosso) 

 

Dessa forma, o dies a quo inicia com a publicação do vencedor no sistema, declarado 

no chat da Ata de Sessão Pública, datada do dia 10.11.2021, as 16:29:19 horas. Portanto, o prazo 



 

 

 

final determinado pela legislação afeta se esgota em 16.11.2021, o que torna o presente recurso 

dentro do prazo legal, para recebimento ante sua admissibilidade. 

 

2. DO RESUMO DOS FATOS DO RECURSO: 

Trata-se de processo administrativo licitatório, modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 

Sistema de Registro de Preços, cujo objeto é a contratação de empresa fornecedora, para futura e 

eventual aquisição de gêneros alimentícios, material de consumos diversos e material de higiene 

e limpeza, em atendimento ao consumo, manutenção e conservação de setores e departamentos 

públicos das secretarias de: administração complexo administrativo), saúde, educação, 

desenvolvimento social trabalho e renda, da Prefeitura de Moju/PA. 

A Recorrente apresentou sua proposta de preços e documentos habilitatório em 

conformidade com o edital e a legislação. Após a fase de lances, a Recorrente, uma vez que 

detinha os preços mais vantajosos, arrematou os seguintes itens: 

 

Item Descrição do Serviço 
Un. de 
Medida 

Quant. 
Marca Preço 

Unitário 
Preço Total 

02 AVEIA EM FLOCOS 250G CX 4.754 Nestle R$ 2,95 R$ 14.024,30 

03 AÇUCAR REFINADO 1KG KG 12.000 Princesa R$ 3,20 R$ 38.400,00 

04 
BISCOITO SALGADO CREAM 

CRACK 400G 
PCT 9.000 Hiléia R$ 3,70 R$ 33.300,00 

05 
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 

DE CÔCO 800G 
PCT 2.000 Hiléia R$ 5,90 R$ 11.800,00 

06 BISCOITO TIPO MAISENA 400G PCT 1.800 Vitarella R$ 4,60 R$ 8.280,00 

09 CHARQUE PA KG 10.000 Favorito R$ 32,00 R$ 320.000,00 

10 COLORAU CONDIMENTO 250G PCT 2.800 Maratá R$ 1,85 R$ 5.180,00 

11 COMINHO EMBALAGEM 100G UN 1.800 Maratá R$ 1,50 R$ 2.700,00 

13 FEIJÃO RAJADO 1KG KG 5.000 Malam R$ 7,30 R$ 36.500,00 

14 LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G PCT 18.000 CCGL R$ 5,40 R$ 97.200,00 

15 LEITE EM PÓ DESNATADO 200G PCT 3.000 CCGL R$ 6,19 R$ 18.570,00 

16 MACARRÃO ESPAGUETE 500G PCT 6.000 Hiléia R$ 2,39 R$ 14.340,00 

17 MILHO BRANCO 500G PCT 2.568 Santa Clara R$ 3,40 R$ 8.731,20 

18 PÓ DE CAFÉ 250G KG 6.000 Santa Clara R$ 4,90 R$ 29.400,00 

19 SARDINHA EM LATA 130G LATA 3.000 Gomes da Costa R$ 3,60 R$ 10.800,00 

22 AMIDO DE MILHO 500G UN 500 Maizena R$ 4,70 R$ 2.350,00 

44 
MARGARINA TIPO 1 COM SAL 

500G 
POTE 4.000 Primor R$ 4,00 R$ 16.000,00 

63 ADOÇANTE 100ML UN 500 Maratá R$ 2,75 R$ 1.375,00 

64 
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA 

DE CÔCO 400G 
PCT 3.760 Hiléia R$ 4,85 R$ 18.236,00 

65 BISCOITO TIPO MARIA 400G PCT 3.840 Hiléia R$ 3,95 R$ 15.168,00 

66 CANELA CONDIMENTO 30G UN 100 Mariza R$ 2,90 R$ 290,00 

71 
COPO DESCARTÁVEL 150ML C/ 

100UN CX 2500UN 
CX 5.562 TotalPlast R$ 2,65 R$ 14.739,30 

72 
COPO DESCARTÁVEL 180ML C/ 

100UN CX 2500UN 
CX 5.562 TotalPlast R$ 3,10 R$ 17.242,20 



 

 

 

73 
COPO DESCARTÁVEL 200ML C/ 

100UN CX 2500UN 
CX 5.000 TotalPlast R$ 3,60 R$ 18.000,00 

74 
COPO DESCARTÁVEL CAFÉ 50ML 

C/ 100UN CX 5000 
CX 5.000 TotalPlast R$ 1,60 R$ 8.000,00 

77 ERVILHA EM LATA UN 1.300 Olé R$ 2,60 R$ 3.380,00 

80 
GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 

SOBREMESA 50UN 
PCT 5.000 TotalPlast R$ 2,40 R$ 12.000,00 

89 
ÓLEO DE GIRASSOL VEGETAL 

450ML 
LATA 350 Salada R$ 9,50 R$ 3.325,00 

91 
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 

PARA REFEIÇÃO 
PCT 11.050 TotalPlast R$ 1,45 R$ 16.022,50 

92 
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 

PARA BOLO PEQ 
PCT 7.668 TotalPlast R$ 1,30 R$ 9.968,40 

94 
PROTEÍNA DE SOJA SABOR 

FRANGO 400G 
PCT 250 Natu Qualy R$ 5,39 R$ 1.347,50 

95 SAL REFINADO 1KG KG 3.000 Nota 10 R$ 0,80 R$ 2.400,00 

97 
FARINHA DE TRIGO SEM 

FERMENTO 1KG 
PCT 2.500 Dona Benta R$ 4,00 R$ 10.000,00 

122 
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 48 

ROLOS DE 30M 
FD 11.000 Floral R$ 29,90 R$ 328.900,00 

129 SACO DE LIXO 15L RL 10.000 KATA LIXO R$ 1,59 R$ 15.900,00 

130 SACO DE LIXO 100L RL 7.000 KATA LIXO R$ 1,65 R$ 11.550,00 

131 SACO DE LIXO 50L RL 10.000 KATA LIXO R$ 1,69 R$ 16.900,00 

138 ÁLCOOL LÍQUIDO 70% LT 10.000 Aidar R$ 6,99 R$ 69.900,00 

VALOR DA PROPOSTA R$ 1.262.219,40 

 

Todavia, às 17:25:07 horas do dia 09/11/2021, o Pregoeiro desclassificou a 

Recorrente do processo sob a seguinte alegação: 

 

“Licitante não apresentou validade na proposta, assim como não 
apresentou marcas para os produtos arrematados. Além de não 
apresentar em sua documentação item 11.3.7. (Certidão especifica, 
emitida pela Junta Comercial do Estado sede da licitante); 11.4.4. 
(CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista, a emissão das 
referidas deverão ser pessoa jurídica, como para pessoa física 
integrante do quadro societário)”. 

 

Senhor Pregoeiro, os argumentos trazidos para a desclassificação da Recorrente não 

merecem prosperar, em virtude da análise, afastar-se do que a legislação pátria e decisões dos 

órgãos de controle externo vêm admitindo como elemento capaz de inabilitar um participante de 

um processo licitatório, questões estas, que passamos a tratar a seguir. 

 

3. DAS RAZÕES RECURSAIS ACERCA DA DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA 

LICITANTE E. MARTINS PAES 

 

3.1 Da alegação quanto a não apresentação da validade e das marcas na proposta ajustada 

ao preço do lance. 

A licitação pública é um procedimento administrativo, ou seja, uma junção de diversos 



 

 

 

atos administrativos organizados, sistematizados e dependentes entre si. Sobre isso, leciona José 

dos Santos Carvalho Filho: 

 

A natureza jurídica da licitação é a de procedimento administrativo, 
uma vez que se trata de um conjunto ordenado de atos e atuações 
estatais que antecedem e constituem o fundamento de uma decisão 
administrativa. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de 
direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2013). 
 
 

Dito isto, os atos praticados em uma determinada fase, tanto pelo pregoeiro quanto 

pelo licitante, devem ser aproveitados em todas as fases subsequentes, uma vez que, como dito, 

há dependência de uma fase em relação as demais.  

Com base no exposto, a licitante apresentou em sua proposta inicial todas as 

informações de natureza qualitativa as quais as exigências eram vinculadas no instrumento 

convocatório, incluindo a validade da proposta e as marcas dos produtos a serem ofertados, como 

mostrado no “Anexo A” desta peça recursal. Todavia, conforme decisão registrada em ata, o 

Pregoeiro resolveu que as informações deveriam ser colocadas novamente na proposta ajustada 

ao preço do lance, configurando verdadeiro exageiro formal. 

Vale salientar que a fase de lances é uma etapa em que a Administração Pública 

apenas negocia valores, buscando sempre o menor preço. Aqui não estamos mais tratando de 

natureza qualitativa da proposta, pois as todas as condições da proposta já foram apresentadas 

em fase anterior. 

Cumpre ainda destacar que na abertura da sessão pública, antes do início da fase de 

lances, o Pregoeiro avalia as essas condições das propostas inicias e, se houver qualquer 

incoerência, pode desclassificar de imediato a licitante. Como a Recorrente passou para a etapa 

de lances, conclui-se que não houve nenhum erro material em sua proposta, estando 

perfeitamente apta para ser aceita pelo órgão. 

Assim, neste ponto, a exigência de apresentação de validade e marca na proposta 

ajustada ao preço do lance é inexigível, uma vez que já houve a vinculação desses atributos no 

momento em que foi ofertada a proposta inicial. Esta nova exigência se configura em um 

formalismo completamente exagerado, afrontando diretamente as diretrizes dos órgãos de 

controle externo e do Superior Tribunal de Justiça, como se ve a seguir: 

 

Não se desclassifica propostas de licitante pelo descumprimento de 
exigências pouco relevantes, em respeito ao princípio do formalismo 
moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa à 
Administração. 
Acórdão 11907/2011-Segunda Câmara | Relator: AUGUSTO 
SHERMAN 
 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/%2522formalismo%2522/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/1/sinonimos%253Dtrue


 

 

 

Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não 
devem levar à desclassificação da licitante. No curso de 
procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se 
pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção 
de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de 
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, 
promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre 
o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à 
proteção das prerrogativas dos administrados. (grifo nosso) 
Acórdão 357/2015-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS 
 

Deve-se aplicar ao caso o princípio do formalismo moderado, que 
determina a eliminação de exigências burocratizantes 
desmesuradas, excessivas e alheias à essencialidade, a fim de 
assegurar a seleção da proposta mais vantajosa à Administração 
Pública. (grifo  nosso) 
AREsp 1874356 RS (2021/0101225-1) 
 
 

Isto posto, não se pode simplesmente desclassificar de imediato a proposta mais 

vantajosa para a administração em virtude de um equívoco meramente formal. Vale ressaltar que 

um dos objetivos da licitação pública é justamente a busca do melhor preço, conforme art. 3° da 

Lei Federeal n° 8.666/93. Sendo assim, uma vez que o Pregoeiro representa o interesse público, 

este deve buscar todas as formas possíveis de sanar qualquer equívoco com vistas a assegurar a 

proposta de maior vantajosidade. 

Destarte, ainda que o pregoeiro estivesse com alguma dúvida relacionada a proposta 

ajustada ao preço do lance, este deveria promover diligência para sanar qualquer obscuridade 

que julgue conter, conforme se vê a seguir: 

 
A desclassificação de licitantes por conta de erro material na 
apresentação da proposta fere os princípios da competitividade, 
proporcionalidade e razoabilidade, sendo medida de extremos rigor, 
que pode afastar do certame propostas mais vantajosas, com ofensa 
ao interesse público. 
Acórdão 1734/2009-Plenário | Relator: RAIMUNDO CARREIRO 
 
A mera existência de erro material ou de omissão na planilha de 
custos e de formação de preços da licitante não enseja, 
necessariamente, a desclassificação antecipada da 
sua proposta, devendo a Administração promover diligência junto ao 
interessado para a correção das falhas, sem permitir, contudo, a 
alteração do valor global originalmente proposto. 
Acórdão 1487/2019-Plenário | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO 

 

É sabido que se houvesse diligência para escoimar os supostos “vícios” apontados 

pelo pregoeiro, a correção da proposta ajustada ao preço do lance não majoraria preços, pois 

estaríamos inserindo, novamente, apenas os aspectos qualitativos refernte a validade da proposta 

e a marca dos produtos, os quais já haviam sido identificados quando da apresentação da 

proposta inicial, como dito anteriormente.  

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/%2522formalismo%2522/%2520/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/1/sinonimos%253Dtrue
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Cumpre salientar que a diligência não se consubstancia em apenas uma faculdade do 

agente público, mas sim em um dever, uma vez que este procedimento preza pela amplitude da 

concorrência e aproveitamento da proposta mais vantajosa. 

 

3.2 Da alegação quanto a não apresentação da Certidão Específica e CENIT 

Uma das lições mais elementares do Direito Administrativo é distinção do princípio da 

legalidade, quando analisada sobre a ótica do administrado (povo) e da Administração Pública 

(Estado). A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra o princípio da 

legalidade como uma via de solução para o controle de práticas arbítrárias do Estado. Assim 

sendo, o Estado fica acorrentado aos ditames impostos pela Constituiçã da República e pelas 

normas infraconstitucionais, sendo o Poder Executivo um aplicador das normas consubstanciadas 

na legislação redigida pelo Poder Legislativo. Com vistas ao exposto, cite-se os ensinamentos de 

Celso Antônio Bandeira de Mello, Hely Lopes Meirelles e Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

 
“Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei 
não proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei 
antecipadamente autorize”. (grifo nosso) 
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito 
administrativo, p. 108 
 
“A legalidade, como princípio da administração (CF, art. 37, caput), 
significa que o administrador público está, em toda a sua 
atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às 
exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, 
sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade 
disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”. (grifo nosso) 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25. ed. 
atual. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 82. 
 
“O princípio da legalidade, já analisado no item 3.3.1 em relação à 
Administração Pública em geral, é de suma relevância, em matéria 
de licitação, pois esta constitui um procedimento inteiramente 
vinculado à lei; todas as suas fases estão rigorosamente 
disciplinadas na Lei n° 8.666/93, cujo artigo 4° estabelece que todos 
quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades 
a que se refere o artigo 1° têm direito público subjetivo à fiel 
observância do pertinente procedimento estabelecido na lei”. (grifo 
nosso) 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo.27 ed. 
São Paulo: Atlas, 2014, p. 384. 

 

Desta forma, uma vez que a Administração Pública zela pelo patrimônio do povo, 

detentor de todo o poder emanado na Constituição, seus agentes devem seguir a risca o que é 

determinado em lei, coibindo discricionariedades na conduta de seus representantes que não 

atentem com a finalidade prevista na norma legal. Vale lembrar que até mesmo as situações em 

que é permitido ao agente a conduta discricionária, esta é autorizada em lei, ou seja, até mesmo a 

discricionariedade é ato vinculado. 



 

 

 

Visto isso, a Lei Federal n° 8.666/93, da qual rege a norma geral de licitações e 

contratos, ainda em vigor, e que se baseia o referido edital, vincula em seu artigo 27 os 

documentos necessários para a comprovação da habilitação das empresas licitantes, de modo 

que rol de documentos por exigidos é taxativo, conforme se vê abaixo. 

 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 
exclusivamente, documentação relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica; 
III - qualificação econômico-financeira; 
IV – regularidade fiscal e trabalhista;   
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 
Constituição Federal.  

 

No que se refere a habilitação jurídica, a aludida legislação versa o seguinte conteúdo: 

 

Art. 28.  A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o 
caso, consistirá em: 
I - cédula de identidade; 
II - registro comercial, no caso de empresa individual; 
III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 
 

Quando referida legislação subscreve “conforme o caso”, ela está se referindo ao tipo 

de constituição societária da empresa. Sendo assim, no caso da Recorrente, que é uma 

empresaria individual, os documentos necessário seriam somente a cédula de identidade do titular 

da empresa e o registro comercial, sendo dispensado os demais incisos. 

Todavia, o Edital n° 034/2021 – CPL/PMM, não se atentando ao comando legal, incluiu 

mais um documentos no rol de habilitação jurídica, conforme itens 11.3.7, qual seja: 

 
11.3.7. Certidão especifica, emitida pela Junta Comercial do Estado 
sede da licitante, devidamente atualizada;  

 

Da mesma forma, o Edital incluiu outra documentação a mais no rol de habilitação 

fiscal e trabalhista que não está vinculada em lei, qual seja a CENIT, Certidão Negativa de 

Infração Trabalhista, conforme item 11.4.4. 

Não obstante, a legislação federal exige, no rol de documentos relativos à habilitação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art7xxxiii


 

 

 

fiscal e trabalhista o seguinte: 

 

Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 
conforme o caso, consistirá em:   
I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); 
II - 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; 
III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na 
forma da lei; 
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei.                      (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943. (grifo nosso) 

 

Quando verificado o instituído no Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

conforme visto no referido trecho legal, em momento algum a lei fala na certidão solicitada pela 

comissão, apenas exigindo a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), senão vejamos: 

 

Art. 642-A.  É instituída a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho.                       
§ 1o  O interessado não obterá a certidão quando em seu nome 
constar:  
I – o inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença 
condenatória transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho 
ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos 
ou a recolhimentos determinados em lei; ou             
II – o inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de 
acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou 
Comissão de Conciliação Prévia.                    
§ 2o  Verificada a existência de débitos garantidos por penhora 
suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão 
Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os 
mesmos efeitos da CNDT 
§ 3o  A CNDT certificará a empresa em relação a todos os seus 
estabelecimentos, agências e filiais.                  
§ 4o  O prazo de validade da CNDT é de 180 (cento e oitenta) dias, 
contado da data de sua emissão.   

 

No que confere a CNDT, esta foi devidamente encaminhada pela licitante em sua 

documentação de habilitação, assim como também está inserida no SICAF, documento este que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia


 

 

 

pode substituir os documentos elencados na Lei. n° 8.666/93. Sendo assim, a Recorrente tem sua 

comprovação de habilitação em conformidade com a Lei Geral de Licitações e Contratos, sendo 

ilegal a sua inabilitação no referido certame. 

É dever mencionar que as exigências habilitatórias devem ser tão somente as 

suficientes para demonstrar que a licitante tem capacidade de cumprir os termos contratuais, 

evitando assim excessos formais, como já entendido pelo Tribunal de Contas da União. 

 
As exigências para habilitação devem ser compatíveis com o objeto 
da licitação, evitando-se o formalismo desnecessário. 
Acórdão 2003/2011-Plenário | Relator: AUGUSTO NARDES 

 

Em julgado semelhante, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, analisando as 

exigências exacerbadas na qualificação técnica de um determinado processo licitatório, decidiu 

pelo seguinte entendimento: 

 

Todavia, a exigência editalícia e a recusa administrativa são ilegais na 
medida em que consubstanciam formalismo exacerbado, seja porque 
o art. 30 da Lei n. 8.666/93 não requer tal formalidade como condição 
de validade da documentação relativa a qualificação técnica, seja 
porque não guarda absolutamente nenhuma relação de pertinência e 
relevância para com a demonstração de qualificação técnica da 
licitante para a execução do objeto licitado e ao julgamento da 
proposta mais vantajosa a administração pública. 
Remessa Necessária Cível n° 0313572-75.2018.8.24.0033/SC 
 
 

Nesta mesma toada, a Lei supracitada, nos seus arts. 27 à 31, não faz menção, em 

nenhum momento, à Certidão Específica da JUCEPA e a Certidão Negativa de Infrações 

Trabalhistas. Sendo assim, a exigência de tal documentação não guarda validade à condição de 

habilitação da Recorrente, devendo ser desconsidarada da análise meritória da fase de habilitação 

do certame. 

Não obstante a isso, a exigência de documentos não previstos em lei é ato 

administrativo nulo em sua própria origem, em virtude de estar eivado de vicio de ilegalidade, com 

efeito ex tunc, retroagindo seus efeitos ao momento da prática do referido ato, ou seja, da 

publicação do edital. Por isso, com base no princípio da autotutela, a administração pública deve 

rever seus atos praticados e desconsiderar a existência da exigência ilegal identificada no edital 

aqui discutido. 

Ja se antevendo a possível defesa no sentido que a Recorrente, no momento 

oportuno, não impugnou o edital alegando os referidos argumentos, a Recorrente alerta que o dito 

instituto é uma faculdade da licitante e a falta deste não transforma um ato ilegal praticado pela 

Administração em ato legal.  

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/%2522formalismo%2520moderado%2522/COPIAAREA%253A%2522Licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2522/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/7/sinonimos%253Dtrue
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/%2522formalismo%2520moderado%2522/COPIAAREA%253A%2522Licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2522/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/7/sinonimos%253Dtrue
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/%2522formalismo%2520moderado%2522/COPIAAREA%253A%2522Licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2522/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/7/sinonimos%253Dtrue
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/%2522formalismo%2520moderado%2522/COPIAAREA%253A%2522Licita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2522/score%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/7/sinonimos%253Dtrue


 

 

 

Alertando ainda quanto a gravidade do teor discutido, que a referida exigência ilegal 

pode ser configurada como ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, 

conforme art. 10, inc. VIII da Lei n° 8.429/96, pois além de ilegal, faz com que a administração 

pública perca o menor preço ofertado na fase lances, além de cercear da concorrência. Tal 

medida pode, sem prejuizo a ações na esfera civel e penal, levar a resposponsabilização do 

agente, podendo apenar ao ressarcimento integral do dano patrimonial. 

 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão 
ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e 
comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:  
(...) 
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo 
seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins 
lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda 
patrimonial efetiva; 
(grifo nosso) 

 

Afinal, no que se baseou as referidas exigências? Qual o instrumento normativo que 

autoriza a Prefeitura Municipal de Mojú a exigir os documentos de Certidão Específica e Certidão 

Negativa de Infração Trabalhista num processo licitatório? Qual a finalidade da exigência destes 

documentos? 

Demonstrando a boa fé da Recorrente, mesmo sua habilitação já estando em 

conformidade com o descrito na legislação pátria, a mesma ainda encaminhou, via sistema, junto 

com a sua proposta, a Certidão Negativa de Infração Trabalhista relativa à pessoa jurídica (Anexo 

D) e a sua titular (Anexo E), assim como também encaminhou a Certidão de Inteiro Teor da 

JUCEPA, conforme documento em “Anexo B” desta peça recursal. 

Quando analisamos o teor da Certidão Específica (Anexo C) e da Certidão de Inteiro 

Teor (Anexo B), percebemos que ambas retratam o mesmo conteúdo, sendo a finalidade de 

ambas a identificação do rol dos documentos arquivados na Junta Comercial, apenas com a 

distinção de formatação e que para a emissão da Certidão Específica a JUCEPA o Órgão cobra 

uma taxa específica, enquanto a Certidão de Inteiro Teor é gratuita. Sobre isso é importante 

saber: 

 

“Súmula nº 272/2012 TCU: No edital de licitação, é vedada a 
inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação 
técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em 
custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do 
contrato”. (grifo nosso) 

 

Sendo assim, a certidão encaminhada cumpre com a finalidade pretendida, sendo 



 

 

 

imperioso observar que como a Certidão Específica gera custo desnecessário a licitante, uma vez 

que para sua emissão exige-se dispêndios financeiros. Sendo assim, a exigência da Certidão 

Específica, além de ilegal, é um excesso de formalismo que já está completamente obsoleto.  

Recentemente, o Tribunal de Contas da União vem decidindo no sentido de que 

mesmo que a Recorrente não houvesse apresentado os documentos exigidos, seria dever do 

Órgão promover a diligência, uma vez que a empresa já teria plena condição de cumprimento do 

contrato antes mesmo da licitação ser publicada e que somente a não apresentação de um 

documento não seria suficiente para descaracterizar esta conjuntura. Além disso, este Acórdão 

traz um novo entendimento quanto ao artigo 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e o artigo 64 da nova Lei 

de Licitação, conforme redação: 

 

 A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, 

da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de 
Licitações), não alcança documento ausente, comprobatório de 
condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que 
não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da 
proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e 
avaliado pelo pregoeiro. 
Acórdão 1211/2021 Plenário | Relator: WALTON ALENCAR 
RODRIGUES 
  
 

Desta forma, mesmo que a exigência do documento fosse legal e que a licitante não 

houvesse apresentado, seria dever do agente público diligenciar para que os devidos documentos 

fossem apresentados, o que não nos foi oportunizado. 

Destarte, toda a interpretação da lei, da doutrina e da jurisprudência foi aplicada de 

forma totalmente equivocada pelo Pregoeiro, sendo necessário que o mesmo reveja esses atos e 

volte a fase classificatória e assim possa tornar a Recorrente Classificada e Habilitada, sanando 

todos os atos ilegais praticados no decorrer do processo. 

Por fim, a não correção do ato administrativo que tornou a Recorrente inabilitada e 

desclassificada ensejará em medidas administrativas e judiciais cabíveis, uma vez que a 

Recorrente detém direito líquido e certo. 

 

4. DO PEDIDO 

Diante do exposto, é imperioso que este Pregoeiro acolha o presente recurso para: 

a) REFORMAR a decisão que DESCLASSIFICOU E INABILITOU a empresa E. 

MARTINS PAES e, por consequência CLASSIFIQUE-A e HABILITE-A no 

Pregão Eletrônico 2021/07010010 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÚ, para 

todos os itens em que fora desclassificada, para, em seguida, promover os demais 

trâmites para continuidade do certame; 



 

 

 

b) Em caso de não acolhimento do presente Recurso, que o mesmo seja remetido 

para autoridade superior, em caráter suspensivo, nos moldes do §4º do artigo 109 

da Lei nº 8.666/1993. 

 

 

 

Nestes termos, aguarda deferimento. 

.  

 

 

Belém (PA), 14 de novembro de 2021 

 

 

 

 

. 

 

____________________________________________ 

E. MARTINS PAES  
CNPJ 08.794.694/0001-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO A – PROPOSTA INICIAL ANEXADA NO SISTEMA PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANEXO B – CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR APRESENTADA 

 



 

 

 

ANEXO C – CERTIDÃO ESPECÍFICA QUE NÃO FOI DILIGENCIADA 

 
 
 
 



 

 

 

ANEXO D – CERTIDÃO NEGATIVA DE INFRAÇÃO TRABALHISTA – CENIT PJ 

 
 
 



 

 

 

ANEXO E – CERTIDÃO NEGATIVA DE INFRAÇÃO TRABALHISTA – CENIT PF 
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