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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO 
JULGAMENTO DE RECURSO-PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2018

 
DO RELATÓRIO

 
Trata-se de julgamento de recurso administrativo interposto pelas
empresas licitantes, REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA e
PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA.
 
A empresa REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA afirmou
que fora inabilitada em razão de ter deixado de apresentar
comprovante de IPTU de sua sede em seu nome. Assevera que a
decisão merece reforma e que que deixou de apresentar o
comprovante de IPTU em razão do imóvel se encontrar locado à
empresa AUTOONIBUS SANTA MARIA.
 
Já a empresa PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA afirmou que
fora inabilitada em razão de ausência de declaração de idoneidade
junto ao município contratante; comprovante de pagamento do IPTU e
atestado comprovando que a empresa entregou produto compatível
com o objeto do certame.
 
Conforme se depreende do relato apresentado acima, trata-se de
verificar a correção das inabilitações das empresas recorrentes de
modo a decidir os recursos administrativos apresentados.
 
Em primeiro lugar, anota-se, assim, que o Edital foi disponibilizado
com antecedência aos participantes, inclusive quanto às exigências de
qualificação técnica previstas, questão amplamente debatida no
decorrer do procedimento prévio à abertura da licitação.
 
A questão circunscreve-se a identificar as exigências do edital e a
cotejá-las com os documentos apresentados pelas empresas
recorrentes de modo a concluir pela sua inabilitação, mantendo-se a
decisão recorrida, ou pela habilitação, reformando-se a mencionada
decisão.
 
De acordo com o artigo 3º da Lei nº 8.666/1993, “a licitação destina-
se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e
a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 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”.
 
Neste sentido dispõe o art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93: “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, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas
cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado. Este mesmo
princípio dá origem a outro que lhe é afeto, qual seja, o da
inalterabilidade do instrumento convocatório.
 
De um modo geral, em sendo lei, o Edital com os seus termos atrelam
tanto à Administração, que estará estritamente subordinada a 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. Assim, deve-se garantir a
observância da isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade,
vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo,
previstos expressamente na Lei n. 8.666/1993.
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No caso em tela, vemos que o Edital prevê na cláusula 7.5.5.4 que
para participar do certame a empresa licitante deverá apresentar a
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO VÁLIDO ACOMPANHADO
DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE IMPOSTO
PREDIAL ATUALIZADO. Ocorre que nenhuma das empresas
recorrentes apresentaram o comprovante de pagamento do IPTU
conforme exigência editalícia.
 
Outro ponto que merece destaque é que a empresa PONTANEGRA
AUTOMÓVEIS LTDA não junta aos documentos referentes á
habilitação a declaração de idoneidade, posto que a que fora juntada
ao processo é relacionada a outra licitação, ou seja, a empresa
recorrente deveria ter juntado a declaração de idoneidade referente ao
processo 014/2018 e não o fez.
 
Já em relação aos termos do recurso interposto pela PONTANEGRA
AUTOMÓVEIS LTDA no que se refere ao não atendimento da
qualificação técnica exigida no item 7.4.1.1, temos que merece
prosperar a irresignação da empresa posto que há nos autos o atestado
de capacidade técnica e notas fiscais.
 
É o relatório.
 
DA DECISÃO
 
Isto posto, decido em manter a inabilitação das empresas recorrente.
Desta forma, fica o presente certame declarado fracassado, devendo
ser instaurado novo processo licitatório para aquisição do objeto deste
processo.
 
Várzea/RN, 19 de junho de 2018.
 
ANA PAULA DA SILVA LIMA BARBOSA
Pregoeira Municipal
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