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DECISÃO 

 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa 2 IRMÃOS 

CORAÇÃO VALENTE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, em desfavor da empresa 

SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA – ME, nos autos da Tomada de Preços n° 030/2018, 

que versa sobre a eventual contratação de empresa especializada para a reforma da unidade de 

saúde da família do bairro Galileia, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de 

Saúde, da Prefeitura Municipal de Pinheiros – ES. 

 

O recurso apresentado tempestivamente, assim como as contrarrazões, merecem 

ser recebidos.  

 

Em sua peça recursal a empresa 2 Irmãos Coração Valente – ME afirma que a 

CPL não poderia ter declarado vencedora a empresa São Gabriel Ambiental antes de se 

encerrar a fase de recursos por não ter julgamento definitivo, bem como alega que a empresa 

Recorrida descumpriu o edital por não ser a menor proposta. 

 

Além do mais, a Recorrente solicita juntada e recebimento dos documentos que 

deveriam constar no envelope de habilitação e foram dados como ausentes, motivando a sua 

inabilitação. 

 

 A Recorrida em suas contrarrazões contrapõe todos os argumentos da Recorrente 

afirmando estar plenamente em rigor com o edital, tendo total capacidade a ser habilitada e 

vencedora do certame. Principalmente por não haver nenhum questionamento em seu 

desfavor, assim como nada de irregular encontrado pela CPL.  
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Em seus requerimentos a Recorrida solicita a improcedência do recurso em todos 

os termos, bem como a mantença da Decisão anterior, constante em ata de fls. 477/479. 

 

Pois bem, inicialmente cumpre salientar das razões da Recorrente que não houve 

descumprimento dos termos do edital por parte da empresa Recorrida identificados pela 

Comissão. Do mesmo modo que o simples fato de a empresa São Gabriel ter apresentado sua 

proposta com valor superior ao da proposta da Recorrente não configura violação a nenhum 

item do edital, mas sim assegura os efeitos do princípio da concorrência e a lógica natural de 

competitividade, onde não se pode punir quem apresentar preço superior ao do outro 

participante. 

 

A desclassificação ou inabilitação somente ocorre num certame quando a empresa 

deixa de cumprir com algum disposto do edital, não podendo aplicar tais sanções aos que 

divergirem do preço. Mesmo por que o objetivo da licitação é justamente este, o máximo de 

concorrentes brigando por preços e a Administração selecionar a proposta mais vantajosa e 

lícita.  

 

Sendo assim, o que pode ocorrer com os participantes que apresentarem preços 

superiores em comparação com aqueles que tiverem proposta com valor inferior é a 

classificação em posição seqüente, ou seja, se clássica no topo aquele que menor preço 

apresentar.  

 

O objetivo de se manter os participantes, mesmo que apresentaram preços 

superiores que outros, é justamente para casos como o do presente certame, onde a empresa 

que se classificaria em primeira posição falha na documentação de habilitação e é impedida 

de permanecer no certame, para que não haja a perda do mesmo e se faça justiça com os 

demais participantes, convoca-se o seu subseqüente imediato a assumir a posição do que fora 

inabilitado/desclassificado.  
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Portanto se faz superado tal questionamento. No entanto, no tocante a motivação 

da inabilitação por ausência dos documentos que dizem respeito a comprovação da 

idoneidade financeira, onde referida empresa apresentara somente o balancete analítico, e, a 

ausência de comprovação de registro comercial, não se pode a Comissão admitir os 

documentos faltantes em outro momento do certame que não seja quando estes deveriam ter 

sidos apresentados.  

 

Não existe permissão legal para que a Comissão aceite novos documentos que 

integram a habilitação da empresa em momento diverso àquele, posto que tal circunstância 

colocaria em risco a competitividade e seria a mais pura afronta ao princípio da legalidade e 

moralidade, vez que os demais participantes que se ativeram as regras do edital seriam 

prejudicados com tal permissão.  

 

Seria o mesmo que apoiar condutas ilegais, antiéticas e sobretudo imorais. Pois se 

assim fosse, poderia uma empresa completamente irregular participar de um certame no 

intuito de ganhar prazo, solicitar o direito de recorrer, para naquela fase ganhar o prazo que 

precisaria para por em ordem sua documentação, apresentando-a a Comissão como anexo de 

sua peça, burlando os meios legais e prejudicando os demais licitantes. 

 

A única situação em que se permite nova documentação ser apresentada perante a 

Comissão de licitação se diz respeito a uma flexibilização narrada pela Lei Complementar nº 

123/2006, em benefício de Microempreendedores individuais que apresentarem certidões de 

regularidade fiscais ou trabalhistas fora do prazo de validade, concedendo o prazo de cinco 

dias prorrogáveis por mais cinco, para apresentarem suas certidões válidas. Tal narrativa se 

encontra no art. 43, § 1º da mencionada lei, vejamos:  

 

Art. 43. - As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 
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exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que 

esta apresente alguma restrição. 

 

§ 1o - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do 

certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, 

para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do 

débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa.  (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) 

Grifo nosso. 

 

Deste modo, não se enquadrando nas especificações do artigo supra narrado, não 

se admite em outra fase a apresentação de novos documentos com validação destes a titulo de 

habilitação no certame.  

 

Todavia, a ação da Comissão em inabilitar a Recorrente, mesmo que não se 

encerrasse o prazo recursal e uma decisão definitiva sobreviesse aos autos, não pode ser 

taxada de incorreta, vez que sabiam os membros desta Comissão da impossibilidade de reparo 

no quadro ocorrido.  

 

Outrossim, por considerar que a empresa São Gabriel, em que pese ter 

apresentado proposta de valor pouco superior ao apresentado pela empresa 2 Irmãos, não 

descumpriu com nenhum dos itens do edital, o que permite sua classificação e habilitação. 

Ademais, a empresa São Gabriel não fora escolhida pelo bel prazer da Comissão, mas sim se 

classificou em segunda posição por seu preço, portanto, sua habilitação é cumprimento do rito 

legal que rege as licitações. 

 

Desta feita, pelas razões acima expostas julgamos IMPROCEDENTE o recurso 

da empresa 2 Irmãos Coração Valente Construções e Montagens LTDA, para manter 

inalterada a Decisão constante na ata de fls. 477/479, permanecendo vencedora do 

certame a empresa SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA – ME. 
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Encerra-se com a presente a suspensão do procedimento, devendo este retomar 

seu curso imediatamente após a publicação. 

 

Intimem-se a todos os licitantes do teor da presente Decisão.  

 

Publique-se.  

 

Pinheiros – ES, 07 de Março de 2019. 

 

    

VANEY LACERDA FERNANDES  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão 

 

 

ELIZABETE BATISTA PEREIRA e SILVA                                      JORDANA FAVARO ALTOÉ 

                          Membro                                                                                          Membro 

 

 

 

DIEGO ALVES ASSIS FERNANDES                                            WANDERLAN OLIVEIRA XAVIER                                    

                         Membro                                                                                          Membro   


