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A lustrissimo Senhora Michelle Heleno Aratjo de “eo. pygoera da 

Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo. 

Ref. Pregêo presencial n 06/2018 

Objeto: Contratacêo de empresa especializada na prestacao de servico 

de guarda-méveis para armazenagem de bens patrimoniais de 

propriedade da Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo, 

conforme especificacêes do Anexo | - Termo de Referência, 

integrante deste Edital. 

FTM TRANSPORTES EIRELI ME, pessoa juridica de direito privado inscrita no 

CNPJ/MF sob n* 12.717.398/0001-60, com sede & Avenida Joë&o Maria de 

Almeida, 306 - Vila Campestre —- S&o Paulo - SP — Cep. 04.330-170, telefone 

de contato (11) 5031-4248 - Cel: (11) 97311-1130, vem, tempestivamente, por 

seu representante legal infrafirmado, com fulcro no artigo 109, inciso |, alinea 

“a”, da Lei ne 8.666/93, interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Contra a decisao dessa douta Comiss&o de Licitacao gue julgou habilitada a d 

licitante W. F SELF STORAGE LOCACAO DE GUARDA MOVEIS LTDA — ME, yy 

inscrita no CNPJ/MF sob n* 01.548.055/0001-01, apresentando no arrazoado 

as razoes de sua irresignacêo.     
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No dia 26 de abril de 2018 se reuniu na Faculdade de Diré RURRSEE BGrmardo 
do Campo a pregoeira e sua eguipe de apoio e as empresas 5 sies pus 

W. F para participar da referida licitacao. 

    
  

Decorrida a fase de lances em due a W.F ficou com o melhor preco e iniciou-se 

a verificac&o da documentac&o de habiltac&o, onde a W.F deixou de 

apresentar a Certidê&o Federal e no seu lugar apresentou um Relatêrio de 

Situac&o Fiscal e um boleto. 

O Representante da W.F ligou para o seu escritêrio e passou o telefone para a 

pregoeira gue explicou para a pessoa do outro lado da linha gue deveria estar 

alia Certidao Federal mesmo gue vencida e ai sim a W.F teria o direito pela lei 

de ter 5 dias para trocar a certidêo vencida por uma em sua validade. 

Depois de um tempo olhando agueles papêéis gue logicamente n&o poderiam 

ser trocados por um documento diferente gue seria a Certidao Federal, foi 

encaminhado os documentos de habilitacao para gue o juridico analisasse se 

aduilo valia ou nao. 

De volta a sala onde estava ocorrendo a licitacêo a pregoeira anunciou due o 

juridico aceitou aaguele documento diverso no lugar da Certidao Federale a W. 

F foi considerada habilitada. 

1 -DAS RAZOES DA REFORMA 

De acordo com o Edital da licitac&o em apreco, especificamente no subitem 

6.3.     ̀
 F. 
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  em substituicéo aos documentos exigidos por este 

gue tange as certidoes. / 

O edital é claro em relac&o gue nenhum outro papel pode substituir uma 

Certidêo, a gual nao foi apresentada, ent&o nao resta duvidas gue declarar a 

habilitacao da W.F foi um edguivoco. 

Vejamos o procedimento, conforme definido na Lei 123/06 (com as alteracêes 

da Lei Complementar ne 147/14): 

“Art. 43. As microempresas e empresas de pegueno porte, 

por ocasiao da participacêo em certames licitatérios, 

deverao apresentar toda a documentacao exigida para 

efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo 

due esta apresente alguma restricao. 

$ 1o Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, 

sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Gteis, cujo termo inicial 

corresponderê ao momento em due o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da 

administracêo publica, para a regularizac&o da documentacêo, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissêo de eventuais certidêes negativas ou 

positivas com efeito de certidêo negativa”. (g.n.) 

@uando a pregoeira voltou da analise da consultoria juridica, a sua justificativa 

foia de gue a empresa W. F nêo poderia mesmo apresentar a Certid&o Federal 

por estar com dividas na Receita, mas a mesma apresentou declaracao de gue 

atendia plenamente os reguisitos de habilitac&o previstos no Edital de Pregao 

Presencial n* 6/2018, o due nao era verdade. Ouando uma empresa n&o0 

consegue emitir uma certidao a mesma nêo pode se apresentar numa licitacao     Me F 
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declarando due atende plenamente os reguisitos de habil     atende. A empresa deve se regularizar para ai sim! 

licitac6es futuras. 

  

Na modalidade preg&o, o procedimento deve ser o seguinte: 

A microempresa deverê apresentar TODOS os documentos de regularidade 

fiscal, ainda gue gualguer deles apresente restric&o, conforme o caput do artigo 

43: 

... deverëo apresentar toda a documentacao exigida 

para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, 

mesmo due esta apresente alguma restricao”. 

Em se tratando de regras constantes de instrumento convocatêrio, deve haver 

vinculacao a elas. É o due estabelecem os artigos 3%, 41 e 55, inciso XI, da Lei 

8.666/1993. In verbis. 

Art. 3” A licitacao destina-se a garantir a observência do 

principio constitucional da isonomia, a selecêo da proposta 

mais vantajosa para a administrac&o e a promocao do 

desenvolvimento nacional sustentêvel e serd processada e 

julgada em estrita conformidade com os principios basicos 

da legalidade, da 'impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculacao ao instrumento convocatêrio, do julgamento 

objetivo e dos gue Ihes sêo correlatos. 

Art. 41. A Administracê&o nêo pode descumprir as normas e 

condicées do edital, ao dgual se acha estritamente 

vinculada.     ̀
 # 
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Art. 55. Sêo clêusulas necessêrias RUBRICAdNtatg/ es 
due estabelecam: / 

[-] 
XI -a vinculacao ao edital de licitacao ou ao termo gue a 

dispensou ou a inexigiu, ao convite e & proposta do licitante 

vencedor; 

Trata-se, em verdade, de principio intrinseco a toda licitacê&o e gue impede nao 

sê Tfuturos descumprimentos das normas do edital, mas também o 

descumprimento de diversos outros principios atinentes ao certame, tais como 

o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da 

moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo. 

Nesse sentido, cita-se a lic&0 de Maria Sylvia Zanella Di Pietro I: 

Trata-se de principio essencial cuja inobservência enseja 

nulidade do procedimento, Além de mencionado no art. 3" 

da Lei n* 8.666/1993, ainda tem seu sentido explicitado, 

segundo o dual “a administracao nêo pode descumprir as 

normas e condicêes do edital, ao dual se acha estritamente 

vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige gue o 

julgamento e classificac&o das propostas se facam de 

acordo com os critérios de avaliac&o constantes do edital. 

O principio dirige-se tanto a& Administracê&o, como se 

verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, pois 

estes nao podem deixar de atender aos reguisitos do 

instrumento convocatêrio (edital ou carta-convite).     N # 
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os documentos exigidos ou apresenta-os incompletos ou defeituoéos 

descumpre seus deveres e devera ser inabilitado”. / 

Sobre o tema, assevera JOSE DOS SANTOS CARVALHO FILHO:I5] 

"A vinculagao ao instrumento convocatêrio é garantia 

do administrador e dos administrados. Significa gue as 

regras tracadas para o procedimento devem ser 

fielmente . Se a regra fixada observadas por todos nêo é 

respeitada, o procedimento se torna invalido e suscetivel 

de correcê&o na via administrac&o ou judicial. 

O principio da vinculacêo tem extrema importência. Por 

ele, evita-se a alteracao de critérios de julgamento, 

alêm de dar a certeza aos interessados do due 

pretende a Administracêo. E se evita, finalmente, 

agualguer brecha ague provogue violacao & moralidade 

administrativa, a& impessoalidade ,e a& probidade 

administrativa. 

(.) 

Vedado a Administac&o e aos licitantes & o 

descumprimento das regras de convocacao, deixando de 

considerar o gue nele se exige, como, por exemplo, a 

dispensa de documento ou a fixac&o de preco fora dos 

limites estabelecidos. Em tais hipteses, deve dar-se a 

desclassificacêo do licitante, como, de resto, impêe o art. 

48, |, do Estatuto”. (grifos apostos)     ` F. 
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Com fundamento nas raz6es precedentemente aduzidas, reguer o provimento 

do presente recurso, objetivando gue seja anulada a decisao de habilitacao da 

licitante ora impugnada, declarando-se a empresa W. F SELF STORAGE 

LOCACAO DE GUARDA MOVEIS LTDA — ME inabilitada para prosseguir o 

pleito e dando continuidade na sessêo desta licitac&o convocando as empresas 

participantes para a analise do envelope de habilitac&o da segunda colocada. 

Nestes termos 

Aguarda Deferimento 

Sao Paulo 02 de abril de 2018 

  

  

Jhonatan Bizerra da Silva 

Proprietêrio 

RG: 37.613.381-8 

CPF: 372.200.878-61     Ms p 
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