
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENFERMAGEM

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ACERCA DE RECURSO ADMINISTRATIVO

HELDER PARREIRAS CASTILHO CNPJ 03.493.761/0001-10

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 da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais,

no  documento  intitulado  ao  2º  Resultado  de  Julgamento,  declarou  inabilitada  a  empresa  HELDER
PARREIRAS CASTILHO CNPJ 03.493.761/0001-10; e classificada, a habilitada do certame a empresa

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

A  empresa  HELDER  PARREIRAS  CASTILHO  CNPJ  03.493.761/0001-10,  recorreu,

tempestivamente, da decisão tomada pelo Pregoeiro que a inabilitou e declarou como a única habilitada

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 no julgamento da licitação.

III - DECIDO: 

Em síntese, da simples análise da exordial extrai-se que, como estratégia recursal,  o licitante em seu

recurso  apresenta  justificativas  por  ter  deixado  de  cumprir  os  termos  do  Edital  ou  desqualifica  as

exigências  nele  contidas.  Vejamos:  1  –  que  a  infração  do  item  8.3  do  Edital  “não  é  de  tamanha
importância para desqualificar um concorrente que apresenta preços melhores que os prestes a serem

adquiridos”; 2 – que quanto “ao item 9,8,1 o requerimento de empresário é apresentado para registro

junto ao SICAF”, 3 – que quanto ao item 9.10.5.3  “Foi apresentado o livro diário juntamente com o

DRE onde nele fica evidente a inferioridade percentual  junto aos contratos firmados”,  com as essas
alegações  o  licitante  justifica  sua  inercia  na  apresentação  do  documento  tentando  deslegitimar  sua

necessidade de apresentação ou desqualificando-as. 

Entretanto, em que pese as alegações da recorrente, é de se ressaltar que, o Edital paradigma do presente
processo  licitatório  foi  elaborado  pela  Câmara  Nacional  de  Modelos  de  Licitações  e  Contratos  –
CNMLC da Consultoria Geral da União – CGU, modelos estes,  disponíveis ao público em geral em
https://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/270265”.  Além  disso,  o  presente  Edital  foi
analisado pela Procuradoria Federal, órgão vinculado a Advocacia-Geral da União - AGU, antes de sua
publicação. 

Caso tivesse alguma objeção aos pontos recorridos presentes no Edital, cumpria à Recorrente impugná-
los, nos termos do item 21.1 do mesmo: 

21.1  Até  03 (três)  dias úteis  antes da data  designada para a
abertura  da  sessão  pública,  qualquer

pessoa poderá impugnar este Edital  
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Ora, seja pelo controle externo feito pela Procuradoria Federal ou pela análise interna efetuada, fica claro
que  as  exigências  prescritas  no  Edital  foram  pertinentes  com  o  objeto  da  licitação  e,  sobretudo,
compatíveis com o ordenamento jurídico pátrio.  Por derradeiro, o cumprimento de suas normas é
medida que se espera e impõe do Administrador Público.

Aliás, no momento de apresentação de sua documentação o licitante deveria ter conhecimento em face
das exigências legais e editalícias quais documentos deveria ter apresentado. Não os trazer caracteriza
descumprimento  à  lei  e  ao  Edital,  devendo  ocorrer  a  inabilitação  ou  a  desclassificação.  Alegações
recursais infundadas não têm o condão de afastar a exigibilidade dos documentos indispensáveis à
habilitação da licitante.  

Como é de se observar, a decisão hostilizada do pregoeiro de inabilitar a Recorrente foi decorrente de

uma  aplicação  prevista  no  Edital  e  está  consoante  com  o  Princípio  da  Vinculação  ao  Instrumento

convocatório. Tal princípio aduz que a Administração não pode descumprir as normas e condições do
Edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

O Edital do presente certame estabeleceu uma série de documentos que deveriam ser entregues pelas

licitantes, entretanto, como recorrente deixou de apresentá-los a tempo e modo, esse deve assumir os ônus
de sua inércia. 

Assim, é patente a impossibilidade de habilitar a empresa HELDER PARREIRAS CASTILHO CNPJ
03.493.761/0001-10 tendo em vista que a documentação apresentada pelo licitante no certame em questão
encontrava-se incompleta e, portanto, em desacordo com o Edital.

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
HELDER  PARREIRAS  CASTILHO  CNPJ  03.493.761/0001-10,  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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