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    À PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS/SC 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2022 

PROCESSO Nº 046/2022 

 

 

 

 

A recorrente DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI, estabelecida na 

Rua José Gall, nº. 1115, Galpão 09, Bairro Carvalho, Itajaí/SC, CEP: 88.307-

102, inscrita no CNPJ sob nº 26.723.181/0001-78, neste ato representado por 

seu representante legal, o Sr. Rafael Dias da Silva,  vem respeitosamente 

interpor RECURSO em face da sua inabilitação, estando a fazê-lo com fulcro 

nos dispositivos da Lei nº 8.666/93 - Lei de Licitações, lei 10.520/02, e demais 

dispositivos aplicáveis à matéria, expondo, para tanto, os motivos fáticos e 

jurídicos que seguem: 

                 

                  

                  I.TEMPESTIVIDADE 

 

                  A sessão ocorreu no dia 02 de maio de 2022, e o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei 10.520/2002, é de 03 dias contados 

da data do encerramento da sessão. Vejamos: 

 

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 
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para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos; 

 

Ademais, é direito fundamental de todo e qualquer cidadão, o 

exercício do contraditório e a ampla defesa, que serão exercidos através do 

direito de petição, ambos consagrados no artigo 5º da constituição federal.  

 
 
 
ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:  
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;  

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 

pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos 

ou contra ilegalidade ou abuso de poder;  
 

 

Ainda, pelo princípio da autotutela administrativa, previsto pela 

súmula 473 do STF, a administração pública poderá rever seus próprios atos a 

qualquer tempo, quando constatados vícios que os tornem ilegais. Vejamos: 

 

Súmula 473 

A administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não 

se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência 

ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

 
 

Desta feita, comprova-se a tempestividade do recurso ora 

apresentado, devendo ser conhecido e apreciado pelas autoridades municipais.   

 

Na ata da sessão, está expressa a autorização de encaminhamento 

do presente recurso via e-mail (compras@celsoramos.sc.gov.br). 
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II.MÉRITO 

 

Como é cediço, a licitação tem duas finalidades precípuas, 

consistentes na obtenção da proposta mais vantajosa ao interesse público e a 

concessão de iguais oportunidades a todos os que pretendem contratar com a 

administração Pública, em consonância ao princípio da isonomia. Para isso, é 

importante que se estabeleçam critérios justos de classificação e que não se 

inviabilize a participação de licitantes, para propiciar uma maior disputa e, 

consequentemente, a obtenção de melhores propostas. 

 

No decorrer da licitação, que é voltada a uma finalidade específica, 

qual seja a seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público, o órgão 

julgador responsável pela condução dos trabalhos e processamento de todo o 

certame, seja ele colegiado ou singular – comissão de licitação ou pregoeira, 

poderá, por vezes, deparar-se com dificuldades para tomada de decisões em face 

de questões incidentais ou até mesmo de obscuridades. Na maior parte dos 

casos, para superar tais obstáculos, haverá necessidade de se buscar 

esclarecimentos, elucidar pontos controversos, confirmar informações, realizar 

vistorias, perícias, pesquisas, colher opiniões de técnicos especializados para só 

então, com a questão totalmente aclarada e pacificada, poder decidir com 

tranquilidade e segurança.  

 

Assim, desde que não cause prejuízo à administração, uma 

empresa não pode ser desclassificada do processo de licitação por conta de 

questões irrelevantes, como omissões e irregularidades formais na 

documentação ou nas propostas. 

 

Contrariando a jurisprudência do TCU, a pregoeira optou por 

inabilitar a proposta desta concorrente, pois não houve a apresentação da 

Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 

(F.G.T.S.) (Item 7.2.b – página 08 do Edital). Cumpre ressaltar que esta licitante 

já possuía a documentação (emitida em 29/04 – válida até 24/05/2022 – em 
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anexo), de maneira que, por equívoco, somente não realizou a sua juntada, ou 

seja, a condição preexistente estava preenchida, porquanto constata-se uma 

violação expressa o princípio da proporcionalidade.  

 

A vedação, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993, à inclusão 

de documento “que deveria constar originariamente da proposta”, não atinge 

documentos que venham atestar condição pré-existente ao processo licitatório. 

Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-

existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da 

isonomia e igualdade entre as licitantes. 

 

Ainda, a Lei 10.520/2002, ao descrever a fase externa do pregão 

presencial, não proíbe a complementação da documentação de habilitação, 

tampouco veda a inclusão de novo documento.  

 

Assim, a decisão de desclassificar a proposta desta recorrente 

representa medida flagrantemente ilegal e injustificável, vez que, os termos do 

acórdão do TCU autorizam a apresentação de documento que não foi juntado 

devido a um equívoco ou falha. Vejamos o acórdão do TCU 1211/2021: 

 

Acórdão 1211/2021 Plenário (Representação, Relator Ministro 

Walton Alencar Rodrigues) Licitação. Habilitação de licitante. 

Documentação. Documento novo. Vedação. Definição. 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. 

 

 

A situação ocorrida apenas limitou o caráter competitivo da 

licitação e transgrediu princípios amplamente defendidos pela Constituição 

Federal, tais como: isonomia, legalidade, proporcionalidade, entre outros.  
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Bem como, a ampla concorrência, a segurança jurídica dos 

participantes, mostrando uma desvantagem para a Administração, em 

desacordo com que preceitua o Art. 3º, caput, da Lei 8666/1993: “A licitação 

destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a Administração...”.  

 

 

Destarte, tempestivamente esta recorrente manifesta seu 

inconformismo com a decisão tomada, apresentando nesta data suas razões de 

recurso, visando à reforma da decisão administrativa para livrar o certame 

licitatório deste vício evidente, que atenta contra à administração pública, bem 

como à esta concorrente de boa-fé, que teve um dispêndio elevado de gasto e 

tempo para estar presente ao certamente devidamente regularizada e apta a 

concorrer. 

 

 III. PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer-se: 

 

A) O provimento do presente recurso amparado nas razões 

recursais, requerendo que a Sra. Pregoeira reconsidere sua decisão e, na 

hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça este subir à autoridade superior 

em consonância com o previsto no §4°, do art. 109, da Lei n° 8.666/93, 

comunicando-se aos demais licitantes para as devidas impugnações, se assim 

o desejarem, conforme previsto no § 3°, do mesmo instituto. 

 

B) Que a recorrente seja intimada da decisão do presente recurso 

no prazo máximo de 05 dias úteis, em respeito ao §4º do artigo 109 da lei 

8.666/93, no endereço eletrônico juridico@dosulpneus.com.br, para que, no 

caso de indeferimento, possa impetrar mandado de segurança visando a 

suspensão do certame até deliberação do juízo acerca do caso ou manejar 

representação ao TCE, nos termos do Inciso II, do mesmo artigo.   
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C) No caso de deferimento, que os itens sejam adjudicados à 

licitante que apresentou a melhor oferta, dando regular andamento ao feito. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Itajaí/SC, 02 de maio de 2022. 

 

 

 

__________________________________________ 

RAFAEL DIAS DA SILVA 

Representante legal 


