
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENFERMAGEM

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ACERCA DE RECURSO ADMINISTRATIVO

GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 CNPJ 14.694.360/0001-45;

Pregão Eletrônico: n. 001/2020

Processo Administrativo: n.° 23072.201249/2020-44 

I - OBJETO:

Contratação de empresa especializada para exploração comercial de serviços contínuos de reprografia,

processamento de documentos e afins

II - CONSIDERANDO QUE:

De acordo com o edital 001/2020, Leis números 8.666/93 e 10.520/2002 e Ata da sessão pública da
licitação  em  destaque,  o  Pregoeiro,  conjuntamente  com  a  Comissão  de  Licitação  da  Escola  de

Enfermagem da Universidade Federal  de Minas  Gerais,  no documento intitulado ao 2º  Resultado de

Julgamento,  declarou  inabilitada  a  empresa  GABRIEL  SEABRA FERREIRA 06788886636  CNPJ

14.694.360/0001-45; e classificada, habilitada do certame a empresa JUSCIMARQUES GONCALVES
PEREIRA - EPP, CNPJ: 16.887.094/0001-00.

A  empresa  GABRIEL  SEABRA  FERREIRA  06788886636  CNPJ  14.694.360/0001-45,  recorreu,

tempestivamente, da decisão tomada pelo  Pregoeiro  que a  inabilitou e  declarou como  a habilitda do

certame a empresa JUSCIMARQUES GONCALVES PEREIRA, CNPJ: 16.887.094/0001-00.

O Relatório de julgamento do recurso administrativo refuta os pontos alegados pela recorrente e o julga

IMPROCEDENTE, ou seja, insuficiente para modificar a decisão registrada na julgamento da licitação.

III - DECIDO: 

O licitante alega em seu recurso que  “além de vencedora no MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL do
grupo, também deveria ter sido considerada HABILITADA, posto que cumpriu TODAS as exigências do
EDITAL, que seriam comprovadas no prazo de 8 dias úteis conferido por esta comissão, porem como
esta comissão voltou atrás em sua decisão, houve cerceamento de defesa posto que esta licitante não
pode apresentar a documentação que comprovaria a sua HABILITAÇÃO”

Em que pese a  alegação da recorrente,  é de se ressaltar  que, em primeiro lugar que o pregoeiro  e a
Comissão de Licitação conduziram o procedimento em estrita observância aos preceitos e normas legais
que regem sobre o assunto, pautado pela vinculação às regras previamente estabelecidas no Edital de
licitação,  principalmente,  em  se  tratando  à  observação  dos  princípios  básicos  da  Administração
estabelecidos na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Em segundo lugar, é importante frisar que isoladamente não basta apenas buscar a competitividade em
detrimento  do  tão  almejado  “menor  preço”,  sem  que  haja  a  legalidade  de  um  procedimento.  A
classificação de uma proposta indevida, que fira os princípios da lei e não guarde conformidade com os
requisitos estabelecidos pela Administração, é motivo para a nulidade de todo o procedimento licitatório. 

Como é de se observar, no início de sua exordial, a própria recorrente reconhece que estava em mora
em relação à apresentação de alguns dos documentos de habilitação,  tanto o é que defendeu que
deveria ser mantido o prazo ilegalmente aberto pela Comissão de Licitação, vejamos: “(...) esta licitante,
além  de  vencedora  no  MENOR  PREÇO  GLOBAL  MENSAL  do  grupo,  também  deveria  ter  sido
considerada  HABILITADA,  posto  que  cumpriu  TODAS  as  exigências  do  EDITAL,  que  seriam
comprovadas no prazo de 8 dias úteis conferido por esta comissão, porém como esta comissão voltou
atrás em sua decisão,  houve cerceamento de defesa posto  que esta  licitante  não pode apresentar  a
documentação que comprovaria a sua HABILITAÇÃO”
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A decisão hostilizada do pregoeiro de inabilitar a Recorrente foi decorrente de uma aplicação prevista no
Edital.  A  Administração  não  pode  descumprir  as  normas  e  condições  do  Edital,  ao  qual  se  acha
estritamente vinculada. Tal Edital estabeleceu uma série de documentos que deveriam ser entregues pelas
licitantes, entretanto, como recorrente deixou de apresenta-los a tempo e modo, essa deve assumir os ônus
de sua inércia. Como diz o celebre ditado jurídico “Dormientibus non sucurrit jus” - o direito não socorre
aos que dormem

Não pode  a  recorrente  querer  incluir  os  documentos  faltantes,  alegando  cerceamento  de  defesa  e  se
amparando em prazo erroneamente atribuído pela Comissão de Licitação que o anulou tão logo observado
o erro. Ora, se a reabertura do prazo para apresentação dos documentos habilitatórios ferem a lei, correta
foi sua anulação por parte da Comissão de Licitação e jamais deveria ser invocada como instrumento de
defesa  da  recorrente.  Os  atos praticados  pela  Administração  Pública,  eivados  de  vícios  que  os
tornam ilegais, não se originam direitos,  podendo o ente  público,  inclusive, anulá-los  (Súmula  473 do
STF)

Em relação a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta, a
própria lei veda esse tipo de conduta, em seu artigo 43, § 3º, da Lei Federal nº 8666/93. Este mesmo
dispositivo legal  ressalva  que  os documentos  que  deveriam constar  originalmente  da proposta  e  não
constaram, não poderão ser juntados. 

Na fase anterior à fase de habilitação, o licitante já deveria ter conhecimento em face das exigências
legais e editalícias quais documentos deveria apresentar. Não os trazer caracteriza descumprimento à lei e
ao edital,  devendo ocorrer a inabilitação ou a desclassificação, conforme o caso. Como salienta  Jessé
Torres: 

“A proibição de serem aceitos posteriormente respeita o direito dos
demais  licitantes  ao  processamento  do  certame  de  acordo  com  as
exigências do edital.  Então, a  comissão de licitação ou o pregoeiro
estão proibidos de ordenar diligências que tenham como finalidade a
inclusão de documentação que deveria acompanhar a proposta.”

Em analise às exigências acima, o Ilmº Jurista Marçal Justen Filho traz o seguinte entendimento:

 “Inexistirá possibilidade de suprir defeitos imputáveis aos licitantes.
O  esclarecimento  de dúvidas  não  significa  eliminar  a  omissão  dos
licitantes.  Se  o  licitante  dispunha  de  determinado  documento,  mas
esqueceu de apresentá-lo, arcará com as consequências de sua própria
conduta.  (Comentários  à  Lei  de  Licitações  e  Contratos
Administrativos. São Paulo: Dialética, 2000. p. 433)”. 

Ou seja, se o licitante tinha dúvidas acerca, por exemplo, do alcance da palavra “ainda” que está previsto
no item 9.10.5 do Edital, deveria ter feito uma consulta prévia à comissão de licitação”. O que não se
deve é aceitar que o licitante interprete o Edital da forma que lhe é mais aprazível.

O  TCU  dentre  as  várias  jurisprudência  editadas,  através  do  seu  Ilmº  Ministro  Relator  ADYLSON
MOTTA, no Acordão nº 1.993/2004, traz o seguinte entendimento:

“Como expressamente consignado no art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93,
é  vedada  a  inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que
deveriam constar originariamente da proposta, corolário do princípio
da igualdade.  Impõe-se,  assim,  aos licitantes  cuidado  redobrado  na
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apresentação dos documentos exigidos,  uma vez que não poderão
adicionar documentos nem aditar proposta e outras informações
exigidas previamente pelo edital”.(grifo nosso). 

Temos  ainda,  que  conforme  o  entendimento  do  Ilmº  Ministro  Relator  BENJAMIN  ZYMLER,  no
Acordão 18/2004 – Plenário do TCU, que: 

“c) em princípio, aceitar documentos apresentados por licitante após a 
fase de habilitação e apresentação de propostas significa fazer tabula 
rasa da impessoalidade, da isonomia e da objetividade do 
julgamento.” 

Desta forma, ficou evidente a impossibilidade de habilitar a empresa GABRIEL SEABRA FERREIRA
06788886636 CNPJ 14.694.360/0001-45 tendo em vista que a documentação apresentada pelo licitante
no certame em questão encontrava-se incompleta e, portanto, em desacordo com o Edital e que a lei veda
a inclusão de documentos ou informações que deveriam contar na proposta original.

Em razão do exposto, RATIFICO, nos termos do artigo 109, parágrafo 4º, da Lei n°. 8666/93 e
artigo 13, inciso IV  do Decreto 10.024/19, a decisão a mim submetida, mantendo-a irreformável
pelos seus próprios fundamentos, e julgar IMPROCEDENTE o recurso interposto pela empresa
GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 CNPJ 14.694.360/0001-45,  e  declarar  a  empresa

JUSCIMARQUES GONCALVES PEREIRA, CNPJ:  16.887.094/0001-00 a única habilitada
da Licitação.

Belo Horizonte, 15 de maio de 2020.

________________________ 

Prof. Sônia Maria Soares 

Diretora da Escola de Enfermagem

Matrícula nº 094269 Siape nº 32222-8
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