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DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10/2017 FMS 

MODALIDADE: Pregão Presencial  
OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para execução de serviços 

de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, médicos e 
de enfermagem, com fornecimento de peças e/ou componentes necessários. 
 

RECORRENTE: Odonto Blu Comércio e Assistência Técnica Ltda. 
 

RELATÓRIO 
 
Trata-se de recurso administrativo interposto tempestivamente contra 

decisão que inabilitou a empresa Odonto Blu Comércio e Assistência Técnica 
Ltda. para o presente certame, haja vista não ter atendido a tempo e modo as 

exigências constantes dos itens 5.8 e 7.3.1, alínea b, do Edital. 
 
Especificamente, extrai-se da ata que ao proceder-se a abertura do 

envelope contendo a documentação de credenciamento das licitantes que ofertaram 
o menor preço verificou-se que a empresa Odonto Blu Comércio e Assistência 

Técnica Ltda., não apresentava Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União válida. Também, extrai-se da ata que não foi 
concedido prazo a empresa Odonto Blu Comércio e Assistência Técnica Ltda. para 

apresentação de documento válido, conforme o item 5.8 do edital, pois a mesma 
não comprovou a condição de microempresa, através de certidão simplificada 

expedida pela junta comercial válida, em nenhuma das fases do processo. 
 
A empresa Recorrente alegou que foi prejudicada pelo entendimento do Sr. 

Pregoeiro. 
 

 Recebido o recurso pela Comissão Permanente de Licitação, tendo em vista 
a manutenção da decisão, foram os autos submetidos a este Secretária de Saúde e 
Assistência Social, Sra. Deise Adriana Nicholletti Mendes, para análise e julgamento 

em última instância administrativa, conforme dispõe o item 8.1.7.5 do Edital e art. 
109 §4º da Lei 8.666/93. 

 
Este é o relatório. 

 
MÉRITO 
 

De plano resta consignar que em cumprimento ao que estabelece o inciso I 
do art. 48 da LC 123/2006, a presente licitação destinou-se EXCLUSIVAMENTE à 

participação de microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP), 
qualificadas como tais nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 
123/2006 e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à 
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documentação constantes neste edital e anexos, motivo pelo qual a condição 
de microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) é fator essencial ao 
certame. 

 
Iniciada a sessão, o pregoeiro recebeu as declarações de cumprimento dos 

requisitos, bem como os envelopes contendo as propostas de preços e a 
documentação de habilitação. 

 

Iniciou-se assim a fase de credenciamento. 
 

De acordo com o edital, o credenciamento – item 5 do certame - deverá ser 
entregue preferencialmente em envelope próprio, impreterivelmente até a 
hora e data limite para entrega dos envelopes, e será analisado pelo 

Pregoeiro antes da abertura dos envelopes – item 5.1 do certame. 
 

No envelope devem constar as informações e documentos preliminares, em 
especial declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação do presente edital (modelo do Anexo III) – item 5.7 do certame - e 

Certidão expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 90 
(noventa) dias – item 5.8 do certame -, para comprovação da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
 
Referidos documentos podem ser apresentados em um único outro 

momento, caso a Licitante opte por não se credenciar, que será juntamente com o 
envelope contendo as propostas. 

 
Vale gizar que, de acordo com o edital, não será desclassificada a proposta 

em função do não credenciamento do proponente, porém, o Licitante ficará 

impedido de participar da etapa de lances ou manifestar intenção de recurso – item 
5.9 do certame. 

 
Veja-se que, em conformidade com edital, a ausência ou ilegibilidade de 

qualquer dos documentos ou declarações obrigatórias elencadas no edital acarretam 

a inabilitação da empresa para participar do certame. 
 

Repassados referidos apontamentos acerca do sistema previsto no edital 
para o credenciamento, veja-se que nenhuma das empresas propensas licitantes 

reunia a documentação mínima exigida para o credenciamento. 
 
A licitante C.S.E. Equipamentos e Serviços Ltda. não apresentou 

Certidão Simplificada da Junta Comercial, e a licitante recorrente Odonto 
Blu Comércio e Assistência Técnica Ltda. apresentou certidão 

vencida/inválida. 
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Diante do evento, inobstante o quadro indicativo para “licitação fracassada” 
(em que aparecem interessados, mas nenhum é selecionado, em decorrência da 
inabilitação ou da desclassificação – por DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 

Administrativo. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 306), com base nos princípios da 
economicidade e da concorrência, o Sr. Pregoeiro decidiu por classificar as duas 

empresas, com a condição que o documento válido estivesse presente em uma das 
etapas futuras (proposta e habilitação). 

 

Repassados tais esclarecimentos, de acordo com o artigo 3º da Lei nº 
8.666/1993, “a licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração 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 artigo 41 do mesmo diploma legal dispõe ainda que “a 

Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 

qual se acha estritamente vinculada”. Grifo nosso. 
 

Em relação à qualificação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
o Edital exige o seguinte: 

 
5.8 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para participar 

da presente licitação deverá apresentar Certidão expedida pela 

Junta Comercial, com data de emissão não superior a 90 

(noventa) dias, para comprovação da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, na 

forma do art. 8° da IN n° 103/2007 do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio – DNRC, na fase de credenciamento ou, caso 

opte por não se credenciar, juntamente com as propostas. 

 
Não há dúvidas de que o edital previa que a documentação exigida 

(Certidão expedida pela Junta Comercial) deveria ser apresentada pelas 
empresas participantes, sendo possibilitada a apresentação dos documentos 

originais ou fotocópias autenticadas em cartório na fase de credenciamento ou, 
caso opte por não se credenciar, juntamente com o envelope das propostas. 

 

Inexistia qualquer previsão acerca da possibilidade do Sr. Pregoeiro, ou a 
equipe de apoio, classificar as duas empresas, com a condição que o documento 

válido estivesse presente em uma das etapas futuras (proposta e habilitação). 
 

Até porque, quando há a opção da licitante pelo não credenciamento, a 
documentação pertinente dever ser apresentada exclusivamente no envelope 
das propostas. 
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Em que pese o acima exposto, constata-se que o Sr. Pregoeiro deixou de 
observar os ditames previstos no procedimento licitatório, ainda que com base nos 
princípios da economicidade e da concorrência, o que acabou por macular todo o 

procedimento. 
 

É cediço que a Administração Pública é regida por fundamentos e princípios 
elencados na Constituição Federal de 1988, que em seu Capítulo VII – Da 
Administração Pública, especificamente em seu artigo 37, assim estabelece:  

 
“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (...)” (grifamos)  

 

Veja-se que para regulamentar o procedimento da licitação exigido 
constitucionalmente, foi inicialmente editada a Lei n. 8.666/1993. Com a Lei n. 
10.520/2002, mais uma modalidade licitatória (pregão) foi introduzida no modelo 

brasileiro, ao qual se aplicam subsidiariamente as regras da Lei n. 8.666/1993.  
 

Seja qual for a modalidade adotada, deve-se garantir a observância da 
isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao 

instrumento convocatório e julgamento objetivo, previstos expressamente na 
Lei n. 8.666/1993. 

 

Ao conceder prazo dilatório para a apresentação de documento para os 
envelopes seguintes, quando deveriam ser apresentados pelas empresas 

participantes naquele momento, feriu-se os princípios da legalidade e 
impessoalidade, que obrigam a Administração a não praticar atos visando aos 
interesses pessoais em inobservância dos ditames licitatórios! 

 
Outrossim, a decisão perpetrada também fere o princípio da vinculação ao 

edital de licitação, isonomia, legalidade, impessoalidade, igualdade e julgamento 
objetivo. 

 

De igual modo, ao ferir-se o princípio da vinculação da 
Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório, maculou-se 

o certame como um todo. Veja-se que o referido princípio é a garantia dos 
demais por trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse 
público de que há regras iguais, impessoais, isonômicas e que atingem a 

todos, em observância a igualdade e a impessoalidade. 
 

No mesmo sentido e direção, vale gizar que o instrumento convocatório é a lei 

do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto dos 

licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 

41 da mesma lei que dispõe que “a Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. (Lucas Rocha Furtado, 
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Procurador-Geral do Ministério Público - Curso de Direito Administrativo, 2007, p. 
416). 

 

Ademais, o mesmo autor, nas páginas seguintes, reforça sua argumentação 
a respeito da vinculação do edital com o art. 41, §2º, da Lei 8.666, e declara: 

“Ali, fixa-se prazo para que o licitante possa impugnar os termos do 

edital. Expirado esse prazo, decairá o participante da licitação do 

direito de impugná-lo. Isto significa dizer que quem participa da 

licitação não pode esperar pela sua inabilitação ou desclassificação 

para, somente então, impugnar a regra contida no edital que levaria 

à sua exclusão do processo” (Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral 

do Ministério Público - Curso de Direito Administrativo, 2007, p.417). 

 

Sobre o tema, igual orientação pode ser encontrada no Supremo Tribunal 
Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região (TRF1) e no Tribunal de Contas da União, como será a seguir 
demonstrado: 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM 

ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃOAO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se 

o licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou 

rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do 

documento. 2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a 

desclassificação do licitante que não observou exigência 

prescrita no edital de concorrência. 3. A observância ao princípio 

constitucional da preponderância da proposta mais vantajosa para o 

Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas 

apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na 

avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível a assinatura 

ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena de a 

Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da obrigação a 

que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. (STF (RMS 

23640/DF) 

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. 

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO 

APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem 

entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do 

requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é 

resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta 

exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo 

veda à Administração o descumprimento das normas contidas 

no edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no 

acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no 

Diário Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa", 

este deve ser o documento apresentado para que o concorrente supra 

o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se 
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a empresa apresenta outra documentação - protocolo de pedido de 

renovação de registro - que não a requerida, não supre a exigência 

do edital. Aceitar documentação para suprir determinado 

requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente 

em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade 

entre os licitantes. (STJ RESP 1178657)  

“Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ´a 

Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada´ (Lei nº 

8.666/93, art. 3º, 41 e 43, I). O edital é a lei da licitação. A 

despeito do procedimento ter suas regras traçadas pela própria 

Administração, não pode esta se furtar ao seu cumprimento, estando 

legalmente vinculada à plena observância do regramento”. (TRF1 AC 

199934000002288). 
 

Por fim, para além dos tribunais judiciários, a posição do TCU sobre a 
matéria aqui discutida é exatamente a mesma. O entendimento uníssono do TCU, 

quando em análise do referido princípio - vinculação ao edital - pode ser sintetizada 
na recomendação apresentada pelo tribunal no Acórdão 483/2005: “Observe com 
rigor os princípios básicos que norteiam a realização dos procedimentos 

licitatórios, especialmente o da vinculação ao instrumento convocatório e 
o do julgamento objetivo, previstos nos artigos 3º, 41, 44 e 45 da Lei nº 

8.666/1993”. 
 
Ante ao exposto, conclui-se que a Administração Pública, no curso do 

processo de licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma 
estabelecidas no instrumento convocatório, isto porque, apenas desta forma está 

a se garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas, bem como pode-se 
assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes. 

 

Desta forma, medida que se impõe é a anulação do certame. Vejamos. 
 

A prerrogativa da Administração Pública de desfazer seus atos decorrentes 
de vícios está disposta na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

 
“Súmula 473. A Administração pode anular seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial.” (grifamos) 

 

Hely Lopes Meirelles explana sobre a questão, ressaltando que:  
 

"A anulação dos atos administrativos pela própria Administração 

constitui a forma normal de invalidação de atividade ilegítima do 

Poder Público. Essa faculdade assenta no poder de autotutela 

do estado. É uma justiça interna, exercida pelas autoridades 
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administrativas em defesa da instituição e da legalidade de 

seus atos. (...) Pacífica é, hoje, a tese de que, se a Administração 

praticou ato ilegal, pode anulá-lo por seus próprios meios (STF, 

Súmula 473). Para a anulação do ato ilegal (não confundir com ato 

inconveniente ou inoportuno, que rende ensejo a revogação, e não a 

anulação) não se exigem formalidades especiais, nem há prazo 

determinado para a invalidação, salvo quando norma legal o fixar 

expressamente."   (Grifamos) 

 
No mesmo sentido, prescreve a Lei de Licitações:  

 
“Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento 

somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado." (Grifamos) 

 
Assim, plenamente aplicáveis ao caso em tela os princípios da autotutela e 

da autoexecutoriedade, destinados à administração pública rever seus próprios atos 

na busca pela legalidade, isonomia e moralidade. 
 

Inobstante o quadro indicativo para anulação do certame, vale mencionar 
que sequer podem ser preservados os demais atos realizados, visto que a decisão 
maculou todo o procedimento, senão vejamos. 

 
A inabilitação da empresa ora Recorrente decorreu do não cumprimento do 

edital, em diversos aspectos: 
 
- no que se refere à apresentação de Certidão expedida pela Junta 

Comercial, que foi apresentada com prazo expirado; 
 

- no que se refere à certidão negativa de débitos relativos aos tributos 
federais e à dívida ativa da união, que nem mesmo foi apresentada; e 
 

- por declarar ao Sr. Pregoeiro informação imprecisa quando assinalou 
que reunia referidas condições nos envelopes seguintes. 

 
Já a licitante “habilitada” apresentou o referido documento - Certidão 

expedida pela Junta Comercial - quando do envelope da habilitação, o que 
deveras também não se aplica. Isto porque o edital previa quando do 
credenciamento, (ou para não credenciados, que seriam impedidos de participar da 

etapa de lances) a apresentação deveria ocorrer quando do envelope das propostas 
– Item 5.8 do edital.  
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Todavia, a licitante “habilitada” participou da etapa de lances sem atender 
o tempo e modo da apresentação do documento. 

 

Anote-se que, embora pareça se tratar de mera formalidade, o momento da 
apresentação do documento foi determinante para a desclassificação da empresa 

ora Recorrente, não podendo convir a licitante habilitada. 
 
Tal fato tem o condão de produzir efeitos significativos em relação ao 

procedimento licitatório! 
 

Ante ao exposto, evidenciada a ilegalidade no ato, resta inviabilizada a 
continuidade e/ou manutenção do procedimento, não restando outra alternativa 
senão a anulação de todos os atos praticados até então, com a posterior 

publicação de novo edital.    
 

Dada a declaração de anulabilidade do certame, deixamos de considerar os 
argumentos recursais. 

 

DECISÃO 
 

Diante do exposto, ANULO O EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 
10/2017 FMS, referente aos serviços especializada(s) para execução de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, médicos e 

de enfermagem, com fornecimento de peças e/ou componentes necessários. 
 

Determino sejam tomadas as providências concernentes à comunicação da 
presente anulação de Edital aos licitantes do referido processo licitatório e à 
respectiva publicidade, a fim de dar conhecimento a todos os interessados. 

 
Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 8.666/93 notifiquem-se os 

participantes da Sessão Pública para oferecer recurso se assim desejarem. 
 
Publique-se, registre-se e intime-se.  

 
Timbó, 17 de julho de 2017. 

 
 

 
DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES 
Secretária de Saúde e Assistência Social 


