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JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

REF.: Concorrência Pública nº 001/2017 

 

A Prefeitura Municipal de Areia Branca/RN, inscrita no 

CNPJ sob o nº. 08.077.265/0001-08, através da Comissão 

Permanente de Licitação, designada por Portaria da Sra. 

Prefeita Municipal nº. 323/2017, vem em razão dos 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS propostos pela licitante 

TCL – LIMPEZA URBANA LTDA, inscrita no CNPJ n. 

07.185.401/0001-02, apresentar as suas razões, para, ao final 

decidir, como segue: 

 

DO RELATÓRIO 

 

Trata-se da análise aos Recursos Administrativos  ao 

resultado Concorrência Pública nº 001/2017, cujo objeto é a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E 

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

COLETADOS NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN, 

observando-se os preços unitários cotados na planilha básica 

deste Edital.  

 

Em cumprimento ao que determina a legislação pertinente, 

este Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 

atendendo pleito de julgamento da TCL – LIMPEZA URBANA 

LTDA, recebeu e analisou, em conjunto com a área técnica 

responsável, as razões de recurso da empresa Recorrente e as 

alegações de defesa da Recorrida MSL – 

EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ n. 

07.946.500/0001-60, então única habilitada, de forma a proferir 

sua decisão sobre o recurso administrativo. Examinando cada 

ponto discorrido na peça recursal da empresa TCL – LIMPEZA 

URBANA LTDA em confronto com as contrarrazões da 

Recorrida, com a legislação e com os entendimentos 

doutrinários e jurisprudenciais correlatos, exponho abaixo as 

medidas adotadas e as ponderações formuladas que 

fundamentaram a decisão final.  

 

DAS RAZÕES DA RECORRENTE – RECURSO 01 

A EMPRESA MSL – EMPREENDIMENTOS LTDA 

DEIXOU DE APRESENTAR A  

DOCUMENTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS 

EXIGÊNCIAS DO EDITAL E DA LEI DE LICITAÇÕES 

 

 Assevera, em suma, que o Edital exigia no item 7.3.3.3 a 

comprovação da capacidade técnico-operacional por meio de 

acervo devidamente registrado nos órgãos de fiscalização. Sendo 

assim, passamos a análise e julgamento do item específico. 

 

O grande alvo da exigência da designação técnica no 

Edital é buscar no mercado um interessado que possua 

conhecimento compatível com o objeto e comprove ter 

capacidade administrativa-operacional de maneira satisfatória 

para garantir a execução dos serviços advindos da contratação, 

deforma que a Administração possa ter segurança na contratação 

em curso. 

 

De tal modo, a administração pública deve determinar 

certo rigorismo na capacitação técnica das empresas, a fim de 

acolher ao interesse público - a exemplo de experiência anterior 

na execução de um objeto idêntico àquele licitado, desde que 

exista alguma justificativa lógica, técnica ou científica que dê 

respaldo a tanto, o que ocorre normalmente nos contratos de 

grande vulto, de extremo interesse para os administrados.
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De notar-se, pois, que encontra-se amparada pelas 

orientações de nossos doutrinadores, bem como de balizada 

jurisprudência, a exigência de capacitação técnico-operacional, 

para efeitos habilitatórios, quando esta tem por finalidade 

assegurar o interesse público, do qual a Administração não pode 

se desviar. 

Por conseguinte, entendemos que a MSL - 
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EMPREENDIMENTOS LTDA não cumpriu a determinação 

contida no instrumento convocatório, devendo ser reconhecida 

sua inabilitação, nos termos da fundamentação supra.  

 

DAS RAZÕES DA RECORRENTE – RECURSO 01 

A EMPRESA MSL – EMPREENDIMENTOS LTDA NÃO 

APRESENTOU O 

 BALANÇO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA 

COMERCIAL 

 

 Assevera, em suma, que a MSL apresentou o balanço 

patrimonial sem o devido registro. Portanto, em 

desconformidade com o item 7.3.4.1 exigido no Edital. 

 

No caso, objetivando suprir tal assertiva, esta Comissão 

Permanente de Licitação notificou a JUCERN – Junta Comercial 

do Estado do RN, para que prestasse informação se o Livro 

Diário precisa ser necessariamente registrado e autenticado na 

Junta Comercial para fins de habilitação em certamente 

licitatório ou se bastaria sua autenticação, consoante expresso na 

alínea “a” do item 7.3.4.1 do Edital, sendo então encaminhando 

cópia do referido Livro Diário e do Edital. 

  

Assim, em resposta ao Ofício n° 073/2018-CPL/AB, a 

Coordenadora de Registro Comércio da JUCERN MARIA DO 

SOCORRO MARQUES QUEIROGA, encaminhou parecer 

jurídico acerca do tema em debate, consoante documentos em 

anexo. Em resumo, asseveraram que de acordo com o art. 1.181 

do Código Civil e a Instrução Normativa n. 011/2013 do 

Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), 

recomenda-se apena a autenticação.   

 

Por conseguinte, entendemos que a MSL - 

EMPREENDIMENTOS LTDA cumpriu a determinação contida 

no instrumento convocatório, mantendo a devida habilitação da 

Recorrida nos termos da fundamentação supra.  

 

DAS RAZÕES DA RECORRENTE – RECURSO 01 

A EMPRESA MSL – EMPREENDIMENTOS LTDA NÃO 

APRESENTOU DECLARAÇÃO  

DEVIDAMENTE ASSINADA PELOS PROFISSIONAIS 

RESPONSÁVEIS 

 

Assevera, em suma, que a MSL apresentou a declaração da 

equipe técnica, sem a qualificação e o respectivo currículo . 

Portanto, em desconformidade com o item 7.3.3.6 exigido no 

Edital. 

 

No caso, efetivamente não houve a juntada dos documentos 

consoante exigência contida no item 7.3.3.6 do Edital. Ora, o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe o 

respeito às regras previamente estipuladas. 

 

Por conseguinte, entendemos que a MSL - 

EMPREENDIMENTOS LTDA não cumpriu a determinação 

contida no instrumento convocatório, devendo ser reconhecida 

sua inabilitação, nos termos da fundamentação supra.  

 

DAS RAZÕES DA RECORRENTE – RECURSO 02 

A EMPRESA TCL – LIMPEZA URBANA LTDA 

RECORRE  

CONTRA DECISÃO QUE INABILITOU DIANTE DA 

APRESENTAÇÃO 

 DE DOCUMENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM 

O EDITAL 

 

 Assevera, em suma, que cumpriu a exigência do Edital, 

em específico ao item 7.3.4.1 e suas alíneas, invocando os 

princípios da razoabilidade e finalidade. Sendo assim, passamos 

a análise e julgamento do item específico. 

 

Em valiosíssimo ensinamento, o preclaro JOSÉ DOS 

SANTOS CARVALHO FILHO assevera que: 

 

A vinculação ao instrumento convocatório é 
garantia do administrador e dos administrados. 
Significa que as regras traçadas para o 

procedimento devem ser fielmente observadas por 
todos. Se a regra fixada não é respeitada, o 
procedimento se torna inválido e suscetível de 
correção na via administrativa ou judicial. 

O princípio da vinculação tem extrema importância. 
Por ele, evita-se a alteração de critérios de 
julgamento, além de dar a certeza aos interessados 

do que pretende a Administração. E se evita, 
finalmente, qualquer brecha que provoque violação 
à moralidade administrativa, à impessoalidade e à 
probidade administrativa.
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 No caso, as determinações contidas no edital foram 

cristalinas, embora não cumpridas pela Recorrente que apresentou 

documento em desconformidade com a alínea “f” do item 7.3.4.1 

do referido instrumento ao apresentar documento com data de 

emissão superior aos 30 (trinta) dias previstos no Edital.  
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Ademais disso, imperioso consignar que a Recorrente 

formulou pleito de inabilitação da MSL face o não cumprimento 

ao instrumento convocatório, porém, em situação similar, requer 

para si atenção aos princípios da razoabilidade e finalidade em 

detrimento ao da vinculação.  

 

Por conseguinte, entendemos que a TCL – LIMPEZA 

URBANA LTDA não cumpriu a determinação contida no 

instrumento convocatório, devendo ser mantida sua inabilitação, 

nos termos da fundamentação supra. 

 

DA DECISÃO 

 

Em referência aos fatos expostos e da análise ao item 

impugnado, no uso de suas atribuições e em obediência a Lei nº 

8.666/93, bem como, em respeito aos princípios licitatórios, 

DECIDE que: 

 

PRELIMINARMENTE, conhecer dos  presentes Recursos 

face habilitação da MSL - EMPREENDIMENTOS LTDA e 

inabilitação da TCL – LIMPEZA URBANA LTDA ao Edital 

Concorrência Pública nº 001/2017.  

 

MÉRITO, analisada as peças recursais e tomando por base 

os princípios da legalidade, da ampla concorrência, da 

vinculação ao instrumento convocatório, da segurança jurídica, 

do julgamento objetivo e da razoabilidade, julgo: 

PROCEDENTE o recurso e determinar a inabilitação da MSL, 

ante o descumprimento dos itens 7.3.3.3 e 7.3.3.6 do 

instrumento convocatório; IMPROCEDENTE o recurso e 

mantenho a inabilitação da TCL, visto que as argumentações 

apresentadas não demonstraram fatos capazes de convencer no 

sentido de rever o item atacado, sendo então motivo suficiente 

para o indeferimento total das alegações constantes na 

impugnação interposta, ficando portanto, improvida. 

 

Retornem os autos à Comissão Permanente de Licitação 

para dar prosseguimento ao certame, nos termos da legislação. 

Dê-se ciência aos licitantes e cumpra-se. 

Areia Branca/RN, em 24 de maio de 2018 

ANAILSON RAMALHO DA SILVA 

Presidente da CPL 
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