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ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO E CONTRARRAZÕES 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2021 
EDITAL Nº 032/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021 
 
 

 
DO OBJETO DA LICITAÇÃO – ITEM 1 DO EDITAL:  
 

Constitui objeto desta licitação a promoção de registro de 

preços, consignado em Ata, para atender as Secretarias Municipais objetivando o 

registro de preço pelo tipo maior desconto sobre a Tabela SINAPI, (Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), para contratação 

de mão-de-obra destinados a manutenção e reforma de prédios públicos, 

execução de calçamentos, praças, jardins, rede de saneamento básico, 

manutenção de estradas vicinais dentre outros logradouros públicos ou imóveis 

locados que tiverem sob responsabilidade do Município, conforme surgimento da 

demanda, consoante definido neste Edital e seus anexos. 

 
DA SESSÃO PÚBLICA: 

 

A Sessão Pública referente ao processo ocorreu na data de 06 de agosto de 

2021, com o comparecimento em tempo hábil, das seguintes empresas: H J R 

SERVIÇOS LTDA – ME e S.D FREITAS DE PAULA EIRELI. 

 

DAS OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA:  

 

Após a proclamação do resultado do processo, foi questionado aos 

representantes, a possibilidade de manifestação recursal, momento em que o 

representante da empresa H J R SERVIÇOS LTDA – ME manifestou interposição 

recursal ao argumento de que a empresa S.D FREITAS DE PAULA EIRELI não 
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apresentou o documento exigido pelo item 9.2.2 do Edital. Desta forma, fica 

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação da peça recursal. 

 
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES: 

A sessão pública do Pregão Presencial em tela ocorreu em 06 de agosto de 

2021, sendo o recurso administrativo da empresa H J R SERVIÇOS LTDA – ME, 

protocolizado em 11 de agosto de 2021, encontrando-se incontestavelmente 

tempestivo. 

A referida peça recursal foi devidamente encaminhada à empresa S.D 

FREITAS DE PAULA EIRELI, na data de 12 de agosto de 2021, abrindo-se 

assim, o prazo para apresentação de contrarrazões pelo prazo de 03 (três) dias 

úteis. Neste sentido, temos a apresentação de contrarrazões apresentado na data 

de 16 de agosto de 2021, considerado, portanto, tempestivo. 

 
 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS APRESENTADOS: 
 

Trata-se, em síntese, de recurso administrativo interposto por H J R 

SERVIÇOS LTDA – ME, aos argumentos de que houve um equívoco por parte do 

Sr. Pregoeiro em habilitar a empresa S.D FREITAS DE PAULA EIRELI, mesmo 

esta não tendo apresentado o documento exigido pelo item 8.2.2 do Edital, tendo 

inclusive juntado ao recurso, a comprovação da inscrição estadual da empresa 

S.D FREITAS DE PAULA EIRELI, inscrição esta de número 002557685.00-33, 

no qual, consta o CNAE principal, a seguinte atividade: Corretagem na compra e 

venda e avaliação de imóveis, já no CNAE secundário, consta a atividade 

Impressão de material para uso publicitário. 

 

Ao final, a empresa H J R SERVIÇOS LTDA – ME, requer a inabilitação da 

empresa S.D FREITAS DE PAULA EIRELI.   

 

Já a empresa S.D FREITAS DE PAULA EIRELI, alegou que não apresentou 

a Inscrição Estadual, ao argumento que o edital permitia a dispensa da 

apresentação, informou ainda, que a sua inscrição não é compatível com o objeto 

do certame.  

Alega ainda, ter apresentado o Alvará de funcionamento onde consta o 

número da inscrição municipal, e que, neste caso, teria suprido a exigência do 
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Edital, tendo apresentado no corpo do documento de contrarrazões, um print do 

Alvará de Localização e Funcionamento.  

Ao final, a empresa requer seja mantida a decisão do Pregoeiro, mantendo a 

habilitação da empresa S.D FREITAS DE PAULA EIRELI, por considerar que a 

empresa não pode ser excluída do processo por questões irrelevantes. 

 
DO MÉRITO: 
 

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

garantir o princípio da isonomia dentre outros, 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”.  

 

Analisando os documentos exigidos para fins de habilitação junto ao Edital 

em comento, temos a exigência da apresentação do documento constante no item 

8.2.2, vejamos: 

8.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual 
ou municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

 

Neste sentido, temos que a exigência do referido documento, possui total 

consonância com a Lei Federal 8.666/93. Isto porque, o documento faz parte do 

roll de documentos constantes no art. 29 da citada Lei, in verbis: 

 

Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 
conforme o caso, consistirá em:                (Redação dada pela Lei nº 
12.440, de 2011)       (Vigência) 

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art4
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II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; (grifo nosso). 

Desta forma, compulsando toda a documentação apresentada pela empresa 

S.D FREITAS DE PAULA EIRELI, junto ao certame, temos que a empresa de 

fato, não apresentou Prova de Inscrição Estadual, muito menos Prova de 

Inscrição Municipal. 

Assim, reconhece este Pregoeiro ter cometido um equívoco em habilitar a 

empresa S.D FREITAS DE PAULA EIRELI, mesmo esta não ter apresentado toda 

a documentação necessária para fins de habilitação junto ao certame. 

Neste sentido, o fato da empresa ter apresentado dentro de sua peça de 

contrarrazões a comprovação de inscrição municipal, este não poderá ser aceito, 

isto porque, o § 3º do art. 43 da Lei Federal 8.666/93, veda expressamente a 

juntada de documento. 

Assim, na data do certame, a empresa alegou não possuir inscrição 

estadual e nem municipal. Entretanto, fez prova em sua contrarrazão, possuir a 

Inscrição Municipal, ficando ainda comprovado possuir também Inscrição 

Estadual.  

 
CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, conheço do recurso apresentado pela empresa H J R 

SERVIÇOS LTDA – ME, para no mérito dar-lhe total provimento, me retratando 

assim quanto à habilitação da empresa S.D FREITAS DE PAULA EIRELI, a qual 

fica desde já considerada inabilitada junto ao Processo Licitatório nº 092/2021, 

Pregão Presencial nº 025/2021, pelo fato de que ficou comprovado que esta, 

possui Inscrição Municipal e Estadual, contudo não os apresentou junto aos 

documentos de habilitação, descumprindo assim, a exigência do item 8.2.2 do 

Edital, restando, portanto, inabilitada. 

 

Por tais razões, indefiro a contrarrazão apresentada pela empresa S.D 

FREITAS DE PAULA EIRELI. 

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, 
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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 recorrente e 

recorrida e ao Prefeito Municipal. 

É o que decidi. 

Araponga/MG, 19 de agosto de 2021. 

 

Admilso Antonio da Silva 

Pregoeiro 
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