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ATA DE JULGAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS REFERENTE AO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020. 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2020 
EDITAL Nº 027/2020 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020 
 

 
DO CABIMENTO DO RECURSO: 

 Inicialmente o inciso XVIII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/02, prevê 

que, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar a intensão de 

recorrer da decisão, devendo ser concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, 

vejamos: 

 

Art. 4º da Lei 10.520/2002. 
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 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; 

 

Neste sentido, após o Sr. Pregoeiro declarar a empresa ANDRADE 

MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 

21.520.763/0001-33, pelo fato de que a referida empresa não apresentou o 

documento constante no item 8.1.6 do Edital, qual seja: Alvará de localização e 

funcionamento válido na data de abertura do certame.  

Assim, diante da inabilitação, o representante da aludida empresa 

manifestou o direito de interpor recurso, tendo sido concedido o prazo de 03 (três) 

dias úteis para a devida apresentação da peça recursal. 

 

  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES: 
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Trata-se da análise de recurso apresentado pela empresa ANDRADE 

MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 

21.520.763/0001-33, recebido por meio de E-mail na data de 08/05/2020, não 

restando assim, qualquer dúvida quanto a tempestividade do mesmo. 

Cumpre ressaltar que a referida peça recursal fora encaminhada à todas as 

empresas participantes, para que as mesmas, querendo, apresentassem 

contrarrazões ao recurso. 

 

DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS:  
 

Em síntese, a empresa ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA – 

ME, requer a reconsideração quanto a inabilitação, com a afirmação de que a Lei 

Federal 8.666/93, determina quais os documentos podem ser exigidos para fins 

de habilitação, e que a lei não relaciona a exigência de alvará de localização e 

funcionamento. 
 
DO MÉRITO: 
 

Inicialmente, o art. 3º da Lei 8.666/93, dispõe que a licitação destina-se 

garantir dentre outros, o princípio da isonomia, bem como da vinculação ao 

instrumento convocatório, vejamos.  

 

“A licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável 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”. “Grifo nosso”. 

 

Ademais, o inciso XIII do art. 4º da Lei 10.520/02, dispõe que a habilitação 

se dará com base na exigências do Edital, in verbis: 
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XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de 
que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a 
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as 
Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação 
de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e 
qualificações técnica e econômico-financeira; (grifo nosso). 

 

Na situação em apreço, cumpre-me ressaltar que, devido a falta de 

apresentação do Alvará de Localização e Funcionamento, conforme exigido pelo 

item 8.1.6 do Edital, resta indubitavelmente comprovado o desatendimento por 

parte da empresa quanto à apresentação de todos os documentos para fins de 

habilitação.  

 

 
CONCLUSÃO 

Diante dos fatos e fundamentos, conheço do recurso, por considera-lo 

tempestivo, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo a inabilitação da 

empresa ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA – ME, por 

descumprimento das regras do Edital. 

Importante destacar que esta decisão não vincula a decisão superior acerca 

da adjudicação e homologação do certame, apenas faz uma contextualização 

fática e documental com base naquilo que foi carreado a este processo, 

fornecendo subsídios à autoridade administrativa superior, a quem cabe à análise 

desta decisão posteriormente, se for o caso. 

Por fim, encaminhe-se a presente decisão às empresas e ao Prefeito 

Municipal. 

É o que decidimos. 

Araponga/MG, 20 de maio de 2020. 

 

_______________________________________ 
ADMILSO ANTONIO DA SILVA 

PREGOEIRO 

 

 

 


