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DECISÃO DA PREGOEIRA – RECURSO ADMINISTRATIVO 

Processo Administrativo nº062/2021SEMED 

 Pregão Eletrônico nº. 022/2021 PMNT 

Objeto: Registro de Preços que objetiva a Contratação de Pessoa Jurídica para a aquisição de 

Gêneros Alimentícios para alimentação escolar para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

 

Recorrente: PONTO COM INFORMÁTICA EIRELI - EPP. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A licitante PONTO COM INFORMÁTICA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 19.211.476/0001-08, com sede na Av. Presidente vargas, 3685, Anexo C, 

Bairro Ianetama – Castanhal-PA, impetrou tempestivamente recurso administrativo contra a decisão 

da Pregoeira que INABILITOU a referida empresa no Pregão Eletrônico nº 022/2021 PE SEMED 

PMNT.  

 
 

 

ADMISSIBILIDADE 

 

O critério de aceitabilidade do recurso exige a manifestação imediata e motivada, da 

intenção de recorrer, tão logo seja declarado o vencedor do certame, conforme dispõe o art. 44 

do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019: 

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo 

concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recorrer. 

§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no 

prazo de três dias. 

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar 

suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do 

recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos 

seus interesses. 

§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto 

à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência 
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desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante 

declarado vencedor. 

§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

que não podem ser aproveitados. 

Assim, a peça recursal apresentada cumpre os requisitos de admissibilidade previstos na 

legislação, pelo que se passa à análise de suas alegações. 

 

DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

As razões apresentadas pela licitante RECORRENTE podem ser visualizadas no Portal 

Comprasnet (http://www.comprasgovernamentais.gov.br/), as quais seguem abaixo 

reproduzidas de forma resumida: 

 

A PONTO COM INFORMÁTICA EIRELI - EPP é uma empresa séria e, como 

tal, preparou sua proposta e disponibilizou seus documentos totalmente de 

acordo com o edital. Preliminarmente, registra-se que a recorrente, como 

empresa especializada no ramo pertinente ao objeto licitado e, em razão de sua 

solidificação no mercado, possui plena capacidade técnica e financeira para 

oferecer os produtos licitados pela Prefeitura Municipal de Maracanã. 

 

Entretanto, segundo consta registrado no documento intitulado “HISTÓRICO 

DO CHAT”, a empresa ora recorrente foi inabilitada, por tratar-se da decisão da 

pregoeira referente a Certidão de Regularidade do Contador. Desta forma, 

impossibilitada de continuar no certame. 

 

Fato é que a empresa PONTO COM INFORMÁTICA EIRELI - EPP apresentou 

no ato da entrega dos documentos, todos estes solicitados no instrumento 

convocatório e, dentro dos respectivos períodos de validade. Porém, a nobre 

pregoeira não considerou este em perfeita harmonia com os princípios da 

Legalidade, Razoabilidade, da Economicidade e da Proporcionalidade. 

 

Assim, não poderá a Administração ter o mesmo entendimento que a ilustríssima 

pregoeira, uma vez que agir de forma tão formalista, simplesmente desprezando 

a fundamentação legal e verdadeira da lei. 

 

Por fim, considerando-se que a Administração deve trabalhar sempre dentro da 

lei e nos parâmetros condizentes, sobretudo no caso do Pregão Eletrônico, no 

qual já se sabe que a veracidade dos documentos em questão, detém na 

habilitação a correta admissibilidade, não podendo a Administração fechar os 

olhos às constatações pertinentes que a empresa PONTO COM 

INFORMÁTICA EIRELI – EPP apresenta. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Assim, tendo os fatos sido explicados, passamos aos entendimentos doutrinários 

que explanam e demonstram a razoabilidade dos argumentos nestas aludidos. 

 

 

 

DA JUSTIFICATIVA: 

 

I – Dos Princípios Norteadores 

 

A licitação é um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos 

sucessivos e coordenados, voltada, de um lado, a atender ao interesse público e, 

de outro, a garantir a legalidade, de modo que os licitantes possam disputar entre 

si, a participação em contratações que as pessoas jurídicas de direito público 

entendam realizar com os particulares. 

 

Convém mencionar também a respeito da exigência quanto ao colecionamento 

dos documentos pertinentes a licitação, mediante a Carta Magna do país.  

 

A própria Constituição Federal limitou as exigências desnecessárias: 

 

“ Art. 37 [...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 

que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações.” (grifo nosso) 

 

Outrossim, temos que no julgamento da documentação, a Administração deve 

proceder a verificação do seu conteúdo nos aspectos pertinentes aos quesitos 

técnicos mínimos exigidos e imprescindíveis à execução de contrato futuro. 

 

 

II – DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR 

 

 

A Fase de Habilitação serve para a Administração verificar a qualificação das 

proponentes, a fim de certificar-se que contratará empresa idônea, com 

qualificação suficiente para executar futuro contrato. Para melhor compreensão 

da matéria, imprescindível se faz transcrever os ensinamentos do saudoso Prof. 

Hely Lopes Meirelles, senão vejamos:  

 

“Habilitação ou qualificação do proponente é o reconhecimento dos requisitos 

legais para licitar, feito em regra, por comissão [...] A Administração só pode 
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contratar com quem tenha qualificação para licitar, ou seja, o interessado que, 

além da regularidade com o Fisco, demonstre possuir capacidade jurídica para 

o ajuste; condições técnicas para executar o objeto da licitação; idoneidade 

financeira para assumir e cumprir os encargos e responsabilidades do contrato”. 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 11ª ed. 

Malheiros: São Paulo: 1996, p. 114) 

 

O motivo pelo qual a recorrente entrou com o recurso do fato é que a referida 

certidão com validade, se encontra acostada nos documentos de habilitação.  

 

O ponto fundamental e incontroverso é que a qualificação econômico-

financeira, anteriormente denominada “idoneidade financeira”, tem por objetivo 

a verificação da disponibilidade de recurso financeiro dos licitantes para a plena 

e satisfatória execução do objeto a ser contratada. Nas palavras do saudoso 

professor Hely Lopes de Meirelles, é a “capacidade para satisfazer os encargos 

econômicos decorrente do contrato” (MEIRELLES, Hely).  

 

Dispõe o inciso I do art. 31 da Lei 8.666/1993, que o balanço Patrimonial deve 

ser apresentado na forma da lei. In verbis: 

 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico financeira limitar-

se-á a: I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; (grifo 

nosso)  

 

Cabe aqui esclarecer que Conselho Federal de Contabilidade é o órgão 

responsável pela edição dos procedimentos contábeis para a elaboração dos 

trabalhos técnicos realizados por contador ou profissional equivalente, e que no 

Brasil se adota a convergência das normas contábeis nacionais às internacionais, 

as IFRS, que são as normas de padronização internacionais de contabilidade, 

com o propósito de minimizar os diferentes critérios e práticas contábeis. 

 

Ocorre que a Resolução 1.402/2012 do Conselho Federal de Contabilidade 

substituiu a antiga Declaração de Habilitação Profissional (DHP) pela Certidão 

de Regularidade Profissional, para acompanhar os trabalhos técnico, 

estabelecendo a certidão a ser utilizada pelos profissionais contábeis, que pode 

ser acessado pelo link específico. 

 

No edital, mais precisamente no subitem 10.6.2, solicita vir a CERTIDÃO DE 

REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTADOR. Pois bem, na pasta 

intitulada “Habilitação Econômico-financeiro”, na nomenclatura 30.31, está a 

referida certidão. Não deixando de mencionar que as demais certidões enviadas 

na mesma pasta, com nomenclaturas diferentes, vêm nítidas as especificações a 
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respeito, ou seja, informa que “a presente certidão não quita nem invalida 

quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados 

contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos 

técnicos elaborados pelo profissional da contabilidade”.  

 

Desta forma, as referidas certidões do profissional contábil, com as 

nomenclaturas 30.30, 30.32 e 30.33, emitidas e apresentadas no período de 

registro do Balanço na JUCEPA – 26/05/2021 – formaliza a aptidão e 

veracidade, explicitando que confirma que o profissional contábil é o mesmo até 

a presente data do certame e que este encontra-se em situação regular como 

documento acostado (CRP - validade: 01/11/2021 – código do controle: 

443357).  

 

Assim, quanto a exposição em que a empresa faz, merece atenção, haja vista que 

é nítido o entendimento que a sanção imposta a recorrente como consta, merece 

ser retificada. 

 

Entretanto, caso reste alguma desconfiança por parte da administração, basta 

realizar uma simples diligência esclarecedora para certificar-se de que nenhum 

processo arbitrário está tramitando em face da empresa PONTO COM 

INFORMÁTICA EIRELI - EPP. 

 

A faculdade na promoção de diligências vem descrita no art. 43, § 3º, da Lei nº 

8.666/93, senão vejamos: 

 

“Art. 43. (...) 

................... 

§ 3.º É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 

Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, (...)” (grifo nosso) 

 

Perante tal norma jurídica, o Ilustre doutrinador Jessé Torres nos ensina: 

“Conquanto a norma trate da hipótese como faculdade, recomendar-se-ia à 

Administração que sempre promovesse a diligência esclarecedora ou 

complementar quando a falta ou irregularidade decorresse de razoável 

incompreensão” (In Comentários à Lei de Licitações e Contratações da 

Administração Pública). 

 

DA SOLICITAÇÃO: 

Em que preze o zelo e o empenho em guardar o caráter isonômico do 

procedimento, respeitando os Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da 

Moralidade Administrativa, e da Supremacia do Poder Público, entendemos, 

com toda vênia, que o julgamento da fase de habilitação do Pregão Eletrônico 

nº 022/2021 precisa ser retificado, isto é, a decisão da pregoeira de inabilitar a 

empresa PONTO COM EIRELI EPP, precisa ser anulado, conforme 

exaustivamente demonstrado neste recurso/razão. 
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E, diante de todo o exposto requer a V. Sas. o conhecimento da presente peça 

recursal, para julgá-la totalmente procedente, dando, assim, continuidade ao 

procedimento, seguindo a participação à empresa PONTO COM 

INFORMÁTICA EIRELI - EPP, respeitando o princípio da legalidade. 

Não sendo este o entendimento de V. Sa., requer sejam os autos remetidos à 

autoridade superior competente, para que, após análise dos mesmos, defira o 

presente pedido, dando seguimento ao processo licitatório. 
 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO  

É importante salientar que na elaboração do edital, a administração preocupa-se em observar 

os princípios constitucionais e os princípios básicos da Lei Federal nº 8.666/93. É natural que se 

busque a proposta mais vantajosa para a administração, mais sem deixar de observar os demais 

princípios fundamentais que regem a lei de licitações. 

Ressaltamos a aplicação do preceito básico que obriga os licitantes à obediência dos quesitos 

previstos no edital: a Vinculação ao Instrumento Convocatório, previsto expressamente no artigo 

41, caput, da L. 8666/93 e diretamente vinculado à legalidade do certame, de acordo com este 

princípio, a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha 

estritamente vinculada. O edital, neste caso, torna-se lei entre as partes, em sendo lei, o edital com os 

seus termos atrelam tanto à Administração, que estará estritamente subordinada aos seus próprios 

atos, quanto às concorrentes -sabedoras do inteiro teor do certame.  

A Administração e as licitantes ficam restritas ao que lhes é solicitado ou permitido no edital, 

quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Todos os atos 

decorrentes do procedimento licitatório, por óbvio, vincular-se-ão ao edital, destarte, minimizada 

estará a existência de surpresas, vez que as partes tomaram ciência de todos os requisitos, ou 

previamente estimaram o conteúdo das documentações, formulando-as de acordo com os princípios 

de isonomia e competitividade.  

Não há de se questionar que o cumprimento das regras estabelecidas no edital, é dever supremo 

da administração pública como também do licitante que participa, até porque a regra do instrumento 

convocatório está amparado no artigo 3.º da Lei nº 8.666/93. 
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Pugna a Recorrente pelo conhecimento do recurso a fim de que a decisão seja reformada, 

alegando, em síntese que “apresentou no ato da entrega dos documentos, todos estes solicitados no 

instrumento convocatório e, dentro dos respectivos períodos de validade”, conforme solicitado no 

item 10.6.2 do edital.  

É corriqueiro na esfera administrativa a inafastabilidade do princípio da vinculação ao edital, 

mais também é vislumbrado nos tribunais pátrios, conforme julgados que, verbi gratia, colaciona-

se abaixo: 

APELAÇÃO CIVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA – LICITAÇÃO DO 

METROFOR – IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DE DECISÃO 

DESCLASSIFICATÓRIA DE CONSÓRCIO – Alegado rigorismo 

exacerbado que não se verifica no caso concreto. Cumprimento do edital. 

Princípio da legalidade administrativa, vinculação e isonomia entre os 

licitantes. 3º e 41 da lei nº 8.666/93. Sentença confirmada. Ação ordinária 

declaratória onde não houve condenação. Honorários que devem ser fixados 

em atenção ao art. 20, § 4º. Valor de r$100.000,00 (CEM MIL REAIS) que se 

mostra exorbitante ante o tramite processual. Necessidade de redução. 

Readequação do valor. Condenação de r$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) à 

título de honorários. Apelo parcialmente provido. (TJCE – AC 0052468-

52.2007.8.06.0001 – Rel. Durval Aires Filho – DJe 14.01.2013 – p. 53) 

____________________________________________________________ 

 

LICITAÇÃO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO – OBRIGATORIEDADE – "Agravo de instrumento. 

Direito administrativo. Licitação. Edital. A vinculação ao edital ou ao 

instrumento convocatório se traduz no rigor com que a administração e 

os licitantes devem cumprir suas normas e condições, na forma do art. 41 

da Lei nº 8.666/93, legais as exigências feitas no caso. Recurso desprovido." 

(TJRS – AI 70024874638 – 21ª C.Cív. – Relª Desª Liselena Schifino Robles 

Ribeiro – J. 24.09.2008) 

_____________________________________________________________ 
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Nesse diapasão, temos que em respeito ao princípio ao princípio da vinculação 

ao edital, expressamente esculpido no art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93, dentre 

outros que norteiam o procedimento licitatório, como o da isonomia, não se 

vislumbra a possibilidade de na adiantada fase de julgamento da habilitação 

rever as normas e condições do edital convocatório para habilitar as 

Interessadas recorrentes que evidentemente não apresentaram a Certidão de 

Regularidade Profissional – CRP regulada na Resolução CFC nº 1402/2012. 

 

No caso concreto, podemos verificar que em respeito ao princípio da VINCULAÇÃO AO 

EDITAL, expresso no art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93, entre outros como o da ISONOMIA, não 

observa-se a possibilidade em um procedimento licitatório já avançado em sua fase de habilitação, 

o agente administrativo rever normas e condições pré-estabelecidas no instrumento convocatório 

para habilitar as empresas recorrentes que evidentemente não apresentaram a documentação 

relativa a qualificação econômico financeira, de maneira correta, mais especificamente conforme 

solicitado no item 10.6.2 do edital, que dispõe o seguinte texto:  

 

10.6.2 “Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. O 

balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir acompanhado do seu 

termo de abertura e encerramento juntamente com o CRP – Certidão de 

Regularidade Profissional do contador referente ao balanço patrimonial 

emitido pela internet na sua devida validade” Grifo nosso 

 

Não bastasse a inobservância às exigências editalícias, as certidões apresentada pela 

Recorrente, a única que encontra-se na sua devida validade, não apresenta as exigências e 

informações como por exemplo a finalidade para a qual fora emitida, que no caso concreto seria 

BALANÇO PATRIMONIAL,  pelo órgão de classe, e, também não contém o número sequencial 

do documento ( exemplo: Certidão n.º: UF/20__/9000541__), que não se confunde com o código 
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de controle, como podemos visualizar abaixo na certidão extraída da documentação da recorrente: 

 

 

 

O edital é bem claro quando exige em seu item 10.6.2 - Relativo a Qualificação Econômico-

financeira, o  CRP – Certidão de Regularidade Profissional do contador referente ao BALANÇO 

PATRIMONIAL emitido pela internet na sua DEVIDA VALIDADE, segue abaixo como exemplo 

a documentação apresentada pela licitante: 

 

 

 

 

 

 

 



 
     
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED 

CNPJ: 18.742.354/0001-77   

Av. Assis de Vasconcelos, 2075, Vila Nova, CEP: 68.730-000, Nova Timboteua - Pará 
Fone/Fax (91) 3469-1442 Email: semednovatimboteua@gmail.com  

  

 
CERTIDÃO SOLICITADA NO EDITAL: 

 

 

 

Ante o exposto, verifica-se que o CRP apresentado pela recorrente, conforme ilustração 

acima, encontra-se com sua VALIDADE VENCIDA, por tanto, em desacordo com as exigências 

estabelecidas no instrumento convocatório.  

Cabe ressaltar que a falta de tais informações, foi motivo de INABILITAÇÃO de outras 

empresas no referido certame, como pode ser observado nos autos do processo. Por tanto, não há o 

que discutir sobre as exigências estabelecidas no edital, pois como dito anteriormente, cabe ao 

pregoeiro tão somente a função de fazer cumprir as regras do edital, tendo como base os princípios 

da vinculação ao instrumento convocatório. 
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A jurisprudência do STJ também é uníssona, no que tange a vinculação ao edital, senão 

vejamos: 

 

“Consoante ao que dispõe o art. 41 da Lei 8666/93, a Administração encontra-se estritamente 

vinculada ao edital de licitação, não podendo descumprir as normas e condições dele 

constantes. É o instrumento convocatório que da validade aos atos administrativos praticados 

no curso da licitação, de modo que o descumprimento de suas regras deverá ser reprimido. 

Não pode a Administração ignorar tais regras sob o argumento de que seriam viciadas ou 

inadequadas.” 

 

 

Agindo assim, esta Administração conserva a lisura, a legalidade e o respeito aos princípios 

licitatórios e àqueles previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, por consagração aos 

princípios constitucionais que regem as licitações públicas e por ser medida de inteira JUSTIÇA. 

É importante salientar que é dever do agente administrativo zelar pela legalidade, agindo de 

forma coerente e razoável. Tais características fundamentam a decisão da Pregoeira, que busca tão 

somente zelar pela legalidade dos atos e a idoneidade do processo.  

Cabe salientar que no recurso interposto pela recorrente, no primeiro parágrafo, referente aos 

FATOS, e empresa menciona Município de MARACANÃ, quando o município gerenciador do 

certame, trata-se de NOVA TIMBOTEUA-PA, por tanto, a pregoeira em analise considerou como 

erro de digitação, por motivo de que o conteúdo do recurso, referia-se sempre ao motivado na 

inabilitação da empresa recorrente.  

Assim, considerando o que foi exposto e que as exigências são inadequadas e desnecessárias, 

visando assegurar o princípio da ISONOMIA e a VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATORIO entre outros princípios que sustentam a Lei 8666/93, o pedido da recorrente não 

deve ser acolhido.  

 

 

 

 

 

 

 



 
     
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED 

CNPJ: 18.742.354/0001-77   

Av. Assis de Vasconcelos, 2075, Vila Nova, CEP: 68.730-000, Nova Timboteua - Pará 
Fone/Fax (91) 3469-1442 Email: semednovatimboteua@gmail.com  

  

 

DA DECISÃO 

Por todo o exposto, concluímos pelo conhecimento do recurso e que no mérito lhe seja 

NEGADO PROVIMENTO. 

Mantendo assim, a decisão que declarou INABILITADA a empresa PONTO COM 

INFORMÁTICA EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o nº 19.211.476/0001-08. 

Em atenção ao art. 17, VII, Decreto 10.024/19, encaminham-se os autos à autoridade 

competente para análise, consideração e decisão do Recurso Administrativo em pauta. 

 

Nova Timboteua, 13 de outubro de 2021. 

 

 

 

...................................................................... 

MARILENE PAIXÃO MAIA SOUZA 
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