
ILUSTRÍSSIMO SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DO PREGAO ELETRONICO N° 35/2021  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO SC – TEM RECURSO ADMINISTRATIVO 

CONTRA A DECISÃO DA EQUIPE DE LICITAÇÃO  EM DECLARAR PROVISORIAMENTE 

HABILITADA  NA SESSÃO DE  JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA 

O LOTE 01 A EMPRESA ENIO DELAZERI EIRELI 

A empresa GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ N° 35.233.831/0001-98, 

sediada à Avenida Miguel Novick N° 331 nacoes – Fraiburgo – SC, Inscrição Estadual 

260.281.654, telefone (49) 9 9933 4684 por intermédio de seu representante legal o Sr 

GELCIOMAR FILIPPI, portador da carteira de identidade nº RG° 2.664.277 SSP-SC, CPF 

760.941.119-15 já qualificado nos autos do processo administrativo à epígrafe, vem, mui 

respeitosamente perante V.Sa., através de seu representante legal, em prazo hábil, 

impetrar RECURSO contra a decisão que a declarou habilitada durante a fase de 

documentos de habilitação do referido certame para o LOTE 01, a empresa Enio Delazeri 

Eireli , com base nas razões a seguir expostas:   

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

SOBRE A INTENÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO: 

 

A Lei nº 10.520/04, em seu art. 4º, assim disciplinou:  

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com 

a convocação dos interessados e observará as seguintes 

regras: (...) 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 

contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

 
SEÇÃO XIV -  DO RECURSO 
 

41. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante 
o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo 

próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 



41.1 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o 
Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

41.2 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, 
motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

41.3 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar 
as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 
(três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a 
apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente. 

 

II – DOS FATOS SUBJACENTES   

4 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

4.1 Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, as licitantes deverão, até a 

data e hora marcadas para recebimento das propostas, encaminhar a proposta, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, 

automaticamente, a fase de recebimento de propostas.  

4.2 A proposta comercial deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos 

subitens a seguir:  

a) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias;  

b) Ser apresentada por item e soma total do item, com valores expressos em 

reais;  

c) Deverá ser indicada a MARCA do item;  

d) O preço unitário e total deverá ser fixo em reais, com 02 (duas) casas decimais. 

Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as 

despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para 

a Administração.  

e) O prazo de entrega do item cotado, conforme especificado no edital;  

f) Declaração de que o licitante cumpre com as normas do Edital e da habilitação;  

g) Declaração que se enquadra em ME, EPP ou ME, no caso de empresa 

enquadra.  

4.3 O preenchimento incorreto dos dados necessários à análise da proposta implicará 

na desclassificação da mesma.(...) 

 

DA HABILITAÇÃO: 

 (...)7.12 Ao encerrar o pregão, o Pregoeiro analisará a Documentação de Habilitação 

relacionada no item 7 e as Declarações anexadas pela empresa licitante na plataforma do 



pregão eletrônico por upload, como condição para comprovação de sua habilitação. Caso a 

empresa não tenha realizado o upload dos documentos ou deixar de anexar algum documento 

ou declaração relacionados no referido item 7 a mesma será considerada INABILITADA. 

(...) 

7.27 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. (...) 

A NECESSÁRIA INABILITAÇÃO DA LICITANTE ENIO DELAZERI 

EIRELI PARA O LOTE 01 

 

SOBRE A HABILITAÇÃO DA EMPRESA : 

A empresa ENIO DELAZERI EIRELI, deixou de  cumprir relevante exigência edítalicia, 

a qual é determinante de sua inabilitação no pregão eletrônico, constantes nos termos 

deste edital em especial ao item 4.2 letra C e G, onde o mesmo não acrescentou no 

campo próprio do BLL toda a documentação exigida para fins de habilitação, 

A lei é bastante clara sobre a desclassificação de propostas e documentos que 

estiverem em desacordo com o edital, estaríamos ferindo regras do edital sem contar 

no prejuízo para os demais licitantes. (princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório). 

 

“Art. 43. A licitação será processada e julgada 

com observância dos seguintes procedimentos: 

[...] § 3o 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.” [Grifou-se] 

Perante a Lei, entendemos tratar-se de documentos importantes que necessariamente 

deveriam ser apresentados, caso contrário não seriam exigidos na licitação. A ausência 

de algum documento exigido no edital enseja a emanação do ato administrativo de 

inabilitação do concorrente, tendo respaldo nos artigos 30 e 41 da Lei nº 8.666/93 e 

princípios da vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, isonomia e 

indisponibilidade do interesse público. Se uma licitante não demonstrou, da forma 

prevista no Edital de convocação, o cumprimento dos requisitos relativos à qualificação 

técnica, econômico financeira, fiscal e jurídica de habilitação, não tem direito líquido e 



certo a ser habilitada no certame. Seguindo  sim o  atendimento das regras que 

nortearam todo o procedimento licitatório. 

 

Fraiburgo, 18 de maio de 2021 

 

Gelciomar Filippi 
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