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Processo Licitatório n.º 016.926208/2017 

Pregão Eletrônico n.º 013/2017 

Decisão Pregoeiro nº 001/2017 

Recorrente: São Miguel Arcanjo Locações Ltda – ME, CNPJ nº 24.978.644/0001-17 

Recorrida: TGEX Transportes e Locação de Veículos Ltda – ME, CNPJ nº 09.576.274/0001-06 

 

Trata-se de tempestivo recurso (fls. 150-152) interposto pela Licitante São Miguel 

Arcanjo Locações Ltda – ME, CNPJ nº 24.978.644/0001-17, por meio do qual a mesma se 

insurge contra a decisão deste Pregoeiro que declarou a classificação, habilitação e vencedora 

do certame a Licitante TGEX Transportes e Locação de Veículos Ltda – ME, CNPJ nº 

09.576.274/0001-06, do Processo Licitatório nº 016.926208/2017 – Pregão Eletrônico n º 

0136/2017, deste Coren/SC. 

Afirma a Recorrente (São Miguel Arcanjo Locações Ltda – ME) que, a Licitante 

classificada em primeiro lugar para o objeto licitado (TGEX Transportes e Locação de 

Veículos Ltda – ME), apresentou documentos em desconformidade com as exigências do 

Edital. 

Alega que, a recorrida não possui como atividade principal os serviços de locação de 

veículos, conforme estabelece os itens 2.3.6 e 11.4.1 do instrumento convocatório, bem como 

questiona a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa 

vencedora. 

Além disto, argumenta que o Balanço Patrimonial da recorrida apresenta as contas do 

Passivo a débito, que prejudica a interpretação correta das demonstrações patrimoniais, e que 

a conta do ativo não circulante possui incompatibilidade quanto a sua receita bruta. 

Aduz ainda que, a recorrida lançou declaração inverídica em decorrência do porte da 

empresa, visto que a empresa não poderia estar enquadrada como Microempresa, mas como 

uma Empresa de Pequeno Porte, devido ao valor de seu faturamento. 

A recorrente questiona que o Contrato Social da vencedora é inconsistente com a 

realidade, tendo em vista que os proprietários da recorrida fazem parte de outras empresas já 

beneficiarias da Lei 123/2016, e desta forma estariam em desacordo com o dispositivo legal 

mencionado. 

Também afirma que, foram dados varias oportunidades para a empresa vencedora 

enviar os documentos solicitados no Edital, caracterizando certo favorecimento a recorrida, 

contrariando os prazos estabelecidos os itens 10.2 e 10.2.1 do instrumento convocatório. 

Por fim, alega que a empresa vencedora não apresentou todos os documentos 

exigidos no Edital, que a proposta de preço esta com data divergente da estabelecida no 
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certame, além de não ter apresentado folder de apresentação do veículo, conforme estabelece 

o item 10.1.6 do instrumento convocatório. 

Requer a procedência do recurso, a fim de que seja desclassificada da empresa 

vencedora, em razão do não atendimento as exigências do Edital e da Lei Federal que 

regulamentam o certame. 

Em sede de contrarrazões (fls. 153-155), defendeu a Licitante recorrida, TGEX 

Transportes e Locação de Veículos Ltda – ME, que seu Objeto Social possui como 

atividade fim o serviço de locação de veículos, conforme comprova o site da Receita Federal 

(Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ). 

Salienta que, a autenticidade do Atestado de Capacidade Técnica apresentado esta 

em conformidade com as exigências que constam do subitem “b.2.1” do Edital. Além de 

afirmar que o referido atestado é oriundo de um certame licitatório realizado pela AGR – 

Agência Goiânia de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. 

A recorrida esclarece, ainda, que a qualificação econômico-financeira solicitada no 

instrumento convocatório foi apresentada em concordância com o solicitado no certame, e que 

o critério para análise do referido documento era o Índice de Liquidez Geral (LG), Liquidez 

Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superior a 1 (um), o Patrimônio Líquido de 10% (dez 

por cento) do valor global da proposta, bem como foi efetuado consulta pelo Pregoeiro no 

SICAF, que demonstrou a regularidade ora questionada. 

Justifica que, tem recolhido devidamente os impostos das empresas enquadradas 

como EPP, e que tal afirmação é facilmente constatada pela declaração mensal apresentada no 

documento contábil, em contraponto com o que alega à recorrente. 

Afirma que, apresentou o contrato social e as declarações contábeis previstas no 

instrumento convocatório, e, portanto não haveria qualquer inconsistência com a realidade ou 

confusão nos documentos questionados. 

Cita em sua defesa que, apresentou todas as certidões e declarações exigidas pelo 

Edital, e como previsto no certame a habilitação seria verificada pelo Pregoeiro por meio de 

consulta no SICAF, e que os procedimentos se comprovam através das mensagens do 

Pregoeiro registradas no sistema Comprasnet. 

Aduz que, o possível benefício dado pelo Pregoeiro a recorrida ao lançar os 

documentos corretos e de ter sido direcionado quanto às operações a serem realizadas não são 

verídicas, visto que o envio dos documentos ocorreu dentro do prazo estabelecido no edital, e 

destaque que o item 19.7 do instrumento convocatório prevê tal possibilidade. 
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Finalizando, ressalta que a data da Proposta de Preços esta em conformidade com a 

data do certame (11/09/2017), conforme demonstra o início da proposta, afirma que 

apresentou o folder solicitado no item 10.1.6 do Edital. 

Requer, ao final, que seja mantido o resultado do certame e a posterior adjudicação e 

homologação do mesmo, declarando vencedora a empresa TGEX Transportes e Locação de 

Veículos Ltda – ME. 

É o breve relatório. Decido. 

Inicialmente, cumpre registrar que uns dos princípios basilares e norteadores dos 

Processos Licitatórios, reside na obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública, contanto que seja assegurado às prerrogativas legais que permeiam as Licitações 

Públicas. 

Neste viés, o Pregoeiro possui como dever de salvaguardar a melhor proposta 

ofertada, em decorrência de comprovação da qualificação da Licitante, respeitando os ditames 

legais que viabilizam o devido processo legal nas contratações públicas. 

Posto isso, passo a analisar o presente caso, em justaposição à premissa acima, em 

primeiro lugar, não há dúvidas que a empresa vencedora possui como uma de suas atividades 

fim a locação de veículos sem motorista, tendo em vista análise realizada no site da Receita 

Federal, que disponibiliza a consulta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 

Desta forma, foi verificado em diligência realizada no próprio dia do certame que a 

recorrida possui em seu cadastro na atividade econômica secundária a locação de automóveis 

sem condutor, conforme comprova documento abaixo:  

   
  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

   

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

  

 

 NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
09.576.274/0001-06 
MATRIZ  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA  
18/02/2008  

  

NOME EMPRESARIAL  
TGEX TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME  

  

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
********  

  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 
interestadual e internacional  

  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente  
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida  
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional  
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal  
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49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  

  

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada  

  

LOGRADOURO  
R FRANCISCO NUNES  

 

NÚMERO  
1990  

 

COMPLEMENTO  

  

CEP  
80.215-202   

BAIRRO/DISTRITO  
PRADO VELHO   

MUNICÍPIO  
CURITIBA   

UF  
PR  

  

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
MARCIA@GRITSCH.COM.BR   

TELEFONE  
(41) 3072-1100  

  

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
*****  

  

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA  

 

DATA DA SITUAÇÃO 
CADASTRAL  
18/02/2008  

  

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  

  

SITUAÇÃO ESPECIAL  
********  

 

DATA DA SITUAÇÃO 
ESPECIAL  
********  

 

Ademais, o critério para análise que comprova a atividade econômica da recorrida 

não é o demonstrativo contábil, são sim o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, já destacado, 

bem como o Contrato Social da empresa vencedora, nos termos do item 11.4 e subitem 11.4.1 

do Edital, que afirma: 

“11.4 A Licitante classificada em primeiro lugar, deverá apresentar 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, compatível 
com o objeto desta licitação, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 

11.4.1 O objeto social deverá ser compatível com o objeto desta 
licitação, sob pena de inabilitação.” 

No mesmo sentido, estabelece o item 11.3.1 subitem b.2.2 do instrumento 

convocatório, transcrito abaixo: 

(...) 

b.2.2) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica 
deverá(ao) referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade 
econômica principal e/ou secundária da Licitante especificada no 
contrato social registrado na junta comercial competente. 

Em comentário a essa questão, o ministro Augusto Sheman Cavalcanti do Tribunal 

de Contas da União, aponta a seguinte decisão: 
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"(...) o fato de constar no alvará apenas a atividade principal da 

empresa não invalida a atuação da empresa nas atividades 

secundárias, pois relaciona-se ao fato da Prefeitura de Barra do 

Corda seguir a formatação da Receita Federal na emissão de 

CNPJ, que até o ano de 2006, somente apresentava no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica a atividade econômica principal, 

não invalidando a abrangência do Contrato Social da empresa. 

(Acórdão 1847/2017 Primeira Câmara, TC 020.186/2010-0, relator 

Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, 28.3.2017). 

Portanto, a alegação da recorrente em afirmar que a empresa vencedora não possui 

como atividade fim os serviços de locação de veículos é totalmente descabida, pois as 

argumentações não possuem qualquer fundamentação legal que possa basilar sua afirmação. 

Além deste fato, a Licitante recorrente questiona a autenticidade do Atestado de 

Capacidade Técnica da vencedora, que estaria em desacordo por não apresentar prazo de 

execução, valor da contratação e sua origem. 

É importante ressaltar neste momento que, todos os atos que antecederam a 

habilitação e posterior declaração da empresa vencedora, foram realizadas através de 

diligências (itens 10.12, 11.14 e 19.6 do Edital) por esse Pregoeiro, objetivando certificar a 

autenticidade e veracidade das informações contidas nos documentos pela recorrida, em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

Nesse sentido, a Lei Federal nº 8.666/93 consigna em seu artigo 43, § 3º o 

fundamento legal para a promoção de diligências, conforme transcrito abaixo: 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos 
seguintes procedimentos: 

(...) 

§ 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, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta. 

Depreende-se assim que, se determinada circunstância surgir em qualquer fase do 

Processo Licitatório, e conste algum obstáculo, que suscite dúvida, e exija esclarecimento, a 

Administração Pública deverá elucidar tais situações promovendo para tanto as diligências 

que se fizerem necessárias no caso concreto. 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=ACORDAO-LEGADO-120269&texto=2b2532384e554d41434f5244414f253341313232382b4f522b4e554d52454c4143414f253341313232382532392b414e442b2b2532384e554d414e4f41434f5244414f253341323031342b4f522b4e554d414e4f52454c4143414f253341323031342532392b414e442b2b434f4c45474941444f253341253232504c454e4152494f253232&sort=DTRELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-LEGADO;DECISAO-LEGADO;RELACAO-LEGADO;ACORDAO-RELACAO-LEGADO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
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Esclarecido os pressupostos das diligências, concentremo-nos exclusivamente nos 

fatos e fundamentos de recurso, os quais tangenciam a comprovação da habilitação da 

recorrida. 

Logo após a apresentação do Atestado de Capacidade Técnica pela empresa 

vencedora, foi realizada análise do documento exigido no item 10.1.3 do Edital, e feito 

diligência, através de contato telefônico, com a Agência Goiânia de Regulação, Controle e 

Fiscalização de Serviços Públicos – AGR, para certificar da procedência do atestado. 

O responsável pela área de Licitações, Senhor Milton, confirmou a veracidade do 

Atestado de Capacidade Técnico, que foi expedido em decorrência do Processo Licitatório 

n° 201100029005963 - Pregão Presencial nº 002/2012, Contrato nº 008/2012, para a 

locação de 20 veículos da empresa TGEX Transportes e Locação de Veículos Ltda – ME, que 

cumpriu o contrato de forma satisfatória. 

Oportuno frisar, entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito das 

exigências de qualificação técnica econômica para as contratações públicas, in verbis: 

2. „O exame do disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, e 

sua parte final, referente a ‘exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações’, revela que o propósito aí objetivado é oferecer 

iguais oportunidades de contratação com o Poder Público, não a 

todo e qualquer interessado, indiscriminadamente, mas sim, 

apenas a quem possa evidenciar que efetivamente dispõe de 

condições para executar aquilo a que se propõe‟ (Adilson 

Dallari).(Res. Nº 172.232-SP, rel. Min. José Delgado, DJU de 21.9.98, 

RSTJ 115/194) (grifamos). 

Diante desse quadro, e com os devidos esclarecimentos, o Atestado de Capacidade 

Técnica da recorrida, contempla todos os requisitos e condições necessárias para a execução 

do contrato. 

O recorrente alega que o Balanço Patrimonial da recorrida não demonstra uma frota 

capaz de rentabilizar a receita bruta, e afirma que as contas do passivo a débito prejudicam 

uma interpretação correta das demonstrações patrimoniais. 

Cabe salientar que o instrumento convocatório é claro em estabelecer os critérios 

para analise do Balanço Patrimonial das Licitantes, conforme aponta o item 11.3 subitens 

“b.1.1”, “b.1.3” e “b.1.4” do Edital, os quais foram verificados na fase de habilitação, e não 

foram achadas irregularidades que inabilitasse a recorrida. 
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Além disto, a declaração fornecida pela SICAF (habilitação parcial, fls. 106), 

demonstra que a qualificação econômico-financeira esta em conformidade com as exigidas no 

instrumento convocatório, e supre a exigência dos subitens “b.1.1” e “b.1.3”. 

A Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 2, de 11/10/2010, que estabelece normas 

para o funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) no 

âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (SISG), dispõe em 

seu artigo 3º que: 

Art. 3º A habilitação dos fornecedores em licitação, dispensa, 
inexigibilidade e nos contratos administrativos pertinentes à aquisição 
de bens e serviços, inclusive de obras e publicidade, e a alienação e 
locação poderá ser comprovada por meio de prévia e regular 
inscrição cadastral no SICAF, desde que os documentos 
comprobatórios estejam validados e atualizados. 

A declaração fornecida pelo SICAF corrobora com as informações apresentadas pela 

empresa vencedora, assim, não existem interpretações conflituosas nos demonstrativos 

patrimoniais da recorrida. 

Ressalta-se que, o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis da empresa 

vendedora, evidenciam que a decisão em habilitar a recorrida está pautada na saúde financeira 

comprovada nos documentos trazidos pelo SICAF e pela empresa. 

 E não poderia ser de outra forma, pois tanto em sede de classificação de propostas, 

quanto de habilitação, a Licitante recorrida cumpriu com todas as exigências editalícias e 

demonstrou (documentação de fls. 102-137) possuir qualificação técnica, fiscal e econômico-

financeira para suportar e executar fielmente da contratação, garantindo assim, segurança na 

prestação do serviço. 

Cabe descartar a lição do ilustre Marçal Justen Filho: 

"Todas as exigências são o meio de verificar se o licitante cumpre os 
requisitos de idoneidade e se sua proposta é satisfatória e vantajosa. 
Portanto, deve-se aceitar a conduta do sujeito que evidencie o 
preenchimento das exigências legais, ainda quando não seja a estrita 
regulamentação imposta originariamente na lei ou no EDITAL. Na 
medida do possível, deve promover, mesmo de ofício, o suprimento 
de defeitos de menor monta. Não se deve conceber que toda e 
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qualquer divergência entre o texto da lei ou do EDITAL conduz à 
invalidade, à inabilitação ou à desclassificação"

1
 

Desse modo, os aspectos levantados pela recorrente atacando a qualificação 

econômico-financeira da empresa vencedora, não afronta os princípios e normas que 

alicerçam as diretrizes das contratações públicas. Os documentos exigidos no Edital e 

apresentados pela recorrida atestam que a mesma possui condições de prestar o serviço de 

forma satisfatória. 

Pelo exposto, registro que não tem cabimento o questionamento da recorrente de que 

o julgamento conduzido pelo Pregoeiro e os documentos apresentados pela Licitante recorrida 

não guardaram vinculação com os termos do instrumento convocatório. 

Ademais, a recorrente não comprava qual regra ou exigência do Edital que não foram 

respeitadas em relação ao Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis da empresa 

vendedora. 

Outro aspecto abordado no recurso refere-se à apresentação pela empresa vencedora 

de Declaração de Enquadramento de ME, o qual afirma ser inverídico, pois o demonstrativo 

contábil evidência que a recorrida enquadra-se como Empresa de Pequeno Porte. Por isso, ela 

teria obtido vantagens competitivas no certame em virtude de ter se Declaro como 

Microempresa. 

Os benefícios trazidos pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, 

afirma que nas licitações públicas seja garantida preferência para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, é o que afirma os artigos 44 e 45 do diploma legal: 

Art. 44.  Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte. 
§ 1

o
  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada. 
§ 2

o
  Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido 

no § 1
o
 deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao 

melhor preço. 
Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, 
ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

                                                           

1
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo:Dialética, 2010, 

p. 230. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art44


              
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 

Avenida Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos. 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300. 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

Site: www.corensc.gov.br 

 

Coren/SC 

Fls.nº ___ 

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 
em seu favor o objeto licitado; 
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese dos §§ 1

o
 e 2

o
 do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem 
nos intervalos estabelecidos nos §§ 1

o
 e 2

o
 do art. 44 desta Lei 

Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
§ 1

o
  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos 

no caput deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 
§ 2

o
  O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
§ 3

o
  No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno 

porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 
dos lances, sob pena de preclusão. 

    Destaca-se que, a Lei Complementar é clara ao fixar que os benefícios de 

preferência são aplicáveis para as microempresas e empresas de pequeno porte, sendo que 

o enquadramento da recorrida tanto para um quanto para outra classificação estaria respaldada 

pela norma em termos de benefícios. 

Cumpre assinalar que, este direito de preferência somente se aplica quando o lance 

vencedor não tiver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte, e que 

esteja no intervalo trazido pela lei (item 8.3 do instrumento convocatório). 

Por sua vez, para fazer jus aos benefícios previstos na Lei Complementar n.º 

123/2006 a Licitante enquadrada como microempresa e empresa de pequeno porte deverá 

declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos da norma, para fazer jus aos 

benefícios previstos nesse dispositivo legal, nos termos do item 4.6 do Edital. 

Desta forma, o enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não 

interfere no certame, por ficar demonstrado que os benefícios são estendidos para as duas 

classificações, e que a recorrida comprova em seus documentos contábeis estar enquadrada 

como Empresa de Pequeno Porte. 

Sendo assim, os requisitos do porte da empresa não acarretam vantagens indevidas 

que possam prejudicar os participantes e/ou trazer insegurança na futura contração para a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art44
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Autarquia, visto que os requisitos exigidos pelo Edital e no próprio sistema Comprasnet foram 

preenchidos devidamente. 

Com relação ao ponto 2.5 do recurso (Contrato Social e Empresas Pertencentes aos 

Sócios da Empresa Declarada Vencedora), não há óbices quanto aos documentos 

apresentados pela empresa vencedora. Todavia, cumpre registrar, que tal irresignação não foi 

sequer mencionada nas intenções de recurso.  

De início é importante destacar principio do Direito Civil, de que ninguém pode se 

beneficiar da própria torpeza, ou seja, nenhuma pessoa pode fazer algo em desacordo com a 

norma legal e após alegar tal conduta em proveito próprio. 

Em análise das contrarrazões da recorrida, verificou-se através de diligência, que a 

recorrente apresenta a mesma circunstância questionada em seu recurso, e não poderia alegar 

fatos que também não poderia cumprir. 

Entretanto, a alegação teria alguma fundamentação caso a recorrida utilizasse os 

benefícios da legislação, conforme destacado, para extrair vantagens em detrimento de outro 

participante que não seria contemplado pelo favorecimento da norma, na fase de lances, ou na 

apresentação de possíveis certidões fiscais vencidas, o que não ocorreu. 

Neste sentido, não há nos autos do processo licitatório motivo que demonstre a 

impossibilidade de inabilitar a recorrido, pois tanto em sede de classificação de propostas, 

quanto de habilitação, a Licitante vencedora cumpriu com todas as exigências editalícias e 

comprovou possuir qualificação técnica, fiscal e econômico-financeira para suportar e 

executar fielmente a contratação. 

Diante disto, o contrato social, bem como nas declarações contábeis não possuem 

inconsistências que caracterizassem afronta as regras estabelecidas pelo instrumento 

convocatório e/ou pelas demais legislações pertinente ao objeto licitado. 

A recorrente, afirma também, que a recorrida não apresentou as certidões e 

declarações descritas no instrumento convocatório. A alegação não acompanha qualquer 

prova ou base específica, indispensáveis à elucidação do questionamento, evidenciando assim 

meramente ato protelatório. 

As regularidades do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fazenda Nacional, 

Estadual, Municipal, Certificado Junta Comercial e Declaração Simples Nacional, foram 

analisados nos termos dos itens 11.1 e 11.2 do Edital: 
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11.1 A habilitação será verificada pelo Pregoeiro por meio de 
consulta on line no SICAF (habilitação parcial) e análise dos 
documentos previstos no item 11.3 deste Edital. 
(...) 
11.2 No SICAF, serão observados: 
a)a regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS; 
b)a regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, referente: 
b.1) as contribuições para a Previdência Social – INSS; e 
 
b.2) aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, 
Administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
c)a regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual/Distrital; 
d)a regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal; 
e)o quadro de Participação Societária, para aferição do disposto no 
subitem 2.3.1; 
f)o registro de ocorrências cadastradas relativas às penalidades de 
suspensão de participar de licitação e impedimento de contratar com 
o Coren/SC, de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, e de impedimento de licitar e contratar com a 
União. 

Caso os documentos questionados estivessem vencidos no SICAF, a empresa 

vencedora deveria apresentar as referidas declarações, com base no subitem 11.1.2 do 

instrumento convocatório: 

11.1.2 A Licitantes que não atenderem às exigências de habilitação 

parcial do SICAF deverão apresentar documentos que supram tais 

exigências. 

Da leitura do mencionado dispositivo editalício, verifica-se que a apresentação dos 

documentos questionados estaria condicionada, nos casos em que as declarações estivessem 

vencidas no SICAF, o que também não aconteceu (fls. 106). 

Em conclusão, os artigos 13 a 18 da Instrução Normativa SLTI/MPOG 2/2010 

esclarece que o registro regular dos níveis de habilitação jurídica, regularidade fiscal federal e 

trabalhista, da qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, no SICAF supre as 

exigência dos artigos 28 a 31 da Lei 8.666/1993. 

Sob o ponto do recurso item 2.7 (Das Chances dadas ao Licitante Declarado 

Vencedor), que trata dos procedimentos para o envio dos documentos exigidos no instrumento 

convocatório, os itens 11.3.4 e 11.3.5 do Edital esclarecem o embate da seguinte forma: 

11.3.4 Dentro do prazo de 02 (duas) horas poderão ser 
remetidos, por iniciativa da Licitante, tantos quantos forem os 
documentos complementares ou retificadores afetos à sua 
documentação de habilitação. 
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11.3.5 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as Licitantes, 
após transcorrido o prazo de 02 (duas) horas, não serão 
considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da 
documentação de habilitação ou de qualquer outro documento 
complementar ou retificador ou que deveria/poderia ter sido remetido 
juntamente com a mesma, sendo realizado, pelo Pregoeiro, se for o 
caso, o registro da inabilitação, e a convocação da próxima Licitante 

Como se vê, a regra é clara ao estabelecer que dentro do prazo de 02 (duas) horas 

poderão ser enviados pelas Licitantes tantos quantos forem os documentos necessários para 

complementar ou retificar a documentação de habilitação. Prova esta, registrada (Ata do 

Pregão) no próprio sistema Comprasnet para qualquer interessado analisar. 

O prazo definido no instrumento convocatório esta pautado na Instrução Normativa 

nº 1, de 26 de março de 2014, da SLT-MPOG, em seu artigo 3º, que dispõe o seguinte: 

Art. 3º-A O instrumento convocatório deverá estabelecer o prazo 
mínimo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação do pregoeiro no 
sistema eletrônico, para envio de documentos de habilitação 
complementares, por fax ou outros meios de transmissão eletrônica, 
conforme prevê o § 2º do art. 25 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio 
de 2005.”  

Tais garantias, sempre foram aplicadas a todos os participantes nos Processos 

Licitatórios do Coren/SC, em respeito aos princípios descritos no artigo 37, caput da CRFB. 

 Nesse ponto, as considerações recursais são descabidas, e evasivas, pois não 

apresentam lastro legal para basear sua alegação, visto que as ditas “chances” foram 

disponibilizadas a recorrida dentro do prazo legal estabelecido pelo Edital, conforme registro 

o sistema Comprasnet e dentro do prazo de 02 (duas) horas, o qual foi respeitado pela 

empresa vencedora. 

É importante registrar, que o principio da vinculação ao instrumento convocatório 

(artigo 3º da Lei 8.666/993) inserido no Edital, estabelece entre as partes que compõe o 

processo, verdadeira Lei entre os envolvidos no certame, e não pode ser modificado e/ou 

questionado seu desconhecimento. 

Em comentário a essa questão, a renomada Maira Sylvia Zanella Di Pietro nos ensina 

sobre o tema o seguinte:   

“Quando a Administração estabelece, no edital, ou na carta-
convite, as condições para participar da licitação e as cláusulas 
essenciais do futuro contrato, os interessados apresentarão 
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suas propostas com base nesses elementos; ora se for aceita 
proposta ou celebrado contrato com desrespeito às condições 
previamente estabelecidas, burlados estarão os princípios da 
licitação, em especial do da igualdade entre os licitantes, pois 
aquele que prendeu os termos do edital poderá ser prejudicado 
pela melhor proposta apresentada por outro licitante que os 
desrespeitou.”

2
 

Dos ensinamentos do autor extrai-se a salutar posicionamento do Superior Tribunal 

de Justiça, que afirma: 

“A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, 
tampouco as condições editalícias, tendo em vista o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório (Lei 8.666/93, art.41) REsp nº 
797.179/MT, 1ª T., rel. Min. Denise Arruda, j. em 19.10.2006, DJ de 
07.11.2006)” “Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a 
Administração encontra-se estritamente vinculada ao edital de 
licitação, não podendo descumprir as normas e condições dele 
constantes. É o instrumento convocatório que dá validade aos 
atos administrativos praticados no curso da licitação, de modo 
que o descumprimento às suas regras devera ser reprimido. Não 
pode a Administração ignorar tais regras sob o argumento de 
que seriam viciadas ou inadequadas. Caso assim entenda, 
deverá refazer o edital, com o reinício do procedimento 
licitatório, jamais ignorá-las. (MS nº 13.005/DF, 1ª S., rel. Min. 
Denise Arruda, j.em 10.10.2007, DJe de 17.11.2008).” 

É o entendimento do egrégio Tribunal de Contas da União: 

“6.Também não vislumbro quebra de isonomia no certame tampouco 
inobservância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
Como já destacado no parecer transcrito no relatório precedente, o 
edital não constitui um fim em sim mesmo, mas um instrumento que 
objetiva assegurar a contratação da proposta mais vantajosa para 
Administração e a igualdade de participação dos interessados. 7. 
Sem embargo, as normas disciplinadoras da licitação devem sempre 
ser interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação” (Acórdão 
366/2017 Plenário, relator Ministro Augusto Nardes, 14.3.2007).  

Portanto, as ditas “chances” foram dadas em conformidade com as prerrogativas 

legais e principiológicas que incorporam o instrumento convocatório, sendo descabida a 

alegação da recorrente em afirmar que os participantes foram prejudicados neste aspecto. 

A recorrente questiona a data (10/08/2017) que consta no final da proposta de preço 

da empresa vendedora, o fato levantado não inviabiliza o documento, tendo em vista que na 

                                                           

2
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Altas, 2007, p.357. 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=ACORDAO-LEGADO-120269&texto=2b2532384e554d41434f5244414f253341313232382b4f522b4e554d52454c4143414f253341313232382532392b414e442b2b2532384e554d414e4f41434f5244414f253341323031342b4f522b4e554d414e4f52454c4143414f253341323031342532392b414e442b2b434f4c45474941444f253341253232504c454e4152494f253232&sort=DTRELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-LEGADO;DECISAO-LEGADO;RELACAO-LEGADO;ACORDAO-RELACAO-LEGADO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=ACORDAO-LEGADO-120269&texto=2b2532384e554d41434f5244414f253341313232382b4f522b4e554d52454c4143414f253341313232382532392b414e442b2b2532384e554d414e4f41434f5244414f253341323031342b4f522b4e554d414e4f52454c4143414f253341323031342532392b414e442b2b434f4c45474941444f253341253232504c454e4152494f253232&sort=DTRELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-LEGADO;DECISAO-LEGADO;RELACAO-LEGADO;ACORDAO-RELACAO-LEGADO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=ACORDAO-LEGADO-120269&texto=2b2532384e554d41434f5244414f253341313232382b4f522b4e554d52454c4143414f253341313232382532392b414e442b2b2532384e554d414e4f41434f5244414f253341323031342b4f522b4e554d414e4f52454c4143414f253341323031342532392b414e442b2b434f4c45474941444f253341253232504c454e4152494f253232&sort=DTRELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-LEGADO;DECISAO-LEGADO;RELACAO-LEGADO;ACORDAO-RELACAO-LEGADO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
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folha inicial da proposta de preços apresenta a data de forma correta (11/09/2017), 

caracterizando assim mero erro de digitação. 

Em relação ao aludido pressuposto, o item 19.7 do Edital, trata do assunto com 

propriedade e aplaina qualquer tipo de interpretação que possa ensejar irregularidade no ponto 

em discussão:   

“19.7 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o 

Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas e dos documentos e a sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

classificação e habilitação.”  

Assim, vê-se que a constatação da data estranha da proposta de preços apresentada 

pela empresa vencedora, consolida-se como mero erro de digitação, não alterando a 

substância da proposta ou de sua validade para fins de habilitação. 

Consoante decisão mais recente sobre o tema, registra-se posicionamento do 

Tribunal de Contas da União: 

10.3. Nesse sentido o TCU entende que o rigor formal no exame 

das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou 

absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais 

vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na 

documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não 

causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem 

sanadas mediante diligências (Acórdão 2.302/2012- Plenário – 

Revisor Ministro Walton Alencar Rodrigues). (Acórdão 1414/2017 

Plenário, TC 010.448/2017-9, relator Ministro André de Carvalho, 

05.7.2017). 

No que tange ao aspecto do descumprimento do item 10.1.6 do instrumento 

convocatório, não há o que debater, o arquivo foi enviado via sistema conforme registrado na 

ata do certame. Por isso, tal questionamento não possui fundamento e tão pouco será 

discutido, visto que o documento consta no sistema Comprasnet para qualquer interessado 

verificar. 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=ACORDAO-LEGADO-120269&texto=2b2532384e554d41434f5244414f253341313232382b4f522b4e554d52454c4143414f253341313232382532392b414e442b2b2532384e554d414e4f41434f5244414f253341323031342b4f522b4e554d414e4f52454c4143414f253341323031342532392b414e442b2b434f4c45474941444f253341253232504c454e4152494f253232&sort=DTRELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-LEGADO;DECISAO-LEGADO;RELACAO-LEGADO;ACORDAO-RELACAO-LEGADO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=ACORDAO-LEGADO-120269&texto=2b2532384e554d41434f5244414f253341313232382b4f522b4e554d52454c4143414f253341313232382532392b414e442b2b2532384e554d414e4f41434f5244414f253341323031342b4f522b4e554d414e4f52454c4143414f253341323031342532392b414e442b2b434f4c45474941444f253341253232504c454e4152494f253232&sort=DTRELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-LEGADO;DECISAO-LEGADO;RELACAO-LEGADO;ACORDAO-RELACAO-LEGADO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1
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Dessa forma, ante todo o exposto, este Pregoeiro do Coren/SC deixa de acatar o 

recurso interposto pela Licitante SÃO MIGUEL ARCANJO LOCAÇÕES LTDA – ME, 

CNPJ nº 24.978.644/0001-17, para o fim de manter inalteradas as decisões que decretaram a 

classificação, a habilitação e a vitória da proposta ofertada pela Licitante TGEX Transportes 

e Locação de Veículos Ltda – ME, CNPJ nº 09.576.274/0001-06 no presente Processo 

Licitatório n.º 016.926208/20117, referente ao Pregão Eletrônico n.º 0013/2017, deste 

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 

Diante da não reconsideração das combatidas decisões, remeta-se o presente 

processo à Controladoria Geral do Coren/SC, para parecer, e então à Presidência do 

Coren/SC, para análise e decisão, com fulcro no artigo 9º, da Lei n.º 10.520/2002, no §4º, do 

artigo 109, da Lei n.º 8.666/1993, no inciso III, do artigo 7º, do Decreto n.º 3.555/2000 e no 

inciso IV, do artigo 8º, do Decreto n.º 5.450/2005.  

 

Florianópolis/SC, 22 de setembro de 2017. 

 

 

 

RONALDO PIERRI 

Pregoeiro do Coren/SC 


