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DESPACHO PREGOEIRA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

Assunto: Análise do recurso interposto pela empresa GUSTAVO E ADRIELI 

TRANSPORTES LTDA. 

Pregão Eletrônico nº 10/2021 - Processo de Licitação nº 10/2021 
 

CONSIDERANDO que a empresa GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES 
LTDA, CNPJ 21.465.872/0001-03, ao final da sessão de pregão eletrônico, manifestou 
intenção de recurso, aguardou-se a apresentação das razões. Transcorrido o prazo legal de 
03 (três) dias, previsto no artigo 44°,caput,do Decreto Federal nº 10-024/2019, verificou-se 
que a empresa protocolou recurso alegando em síntese que teria direito explicitado no art. 
43 da lei Complementar nº 123/06, os quais dariam a ela prazo de 05 dias úteis para 
regularização da situação que a inabilitou. A empresa que se sagrou vencedora, após a 
recusa da proposta e inabilitação da empresa GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES 
LTDA, não apresentou contrarrazões. 

A priori, é importante deixar claro que as decisões sobre a desclassificação e a 
inabilitação dos participantes são pautadas na análise do confronto de sua documentação de 
proposta de preços e habilitação, com o instrumento convocatório, e não apenas cotejando 
com as falhas ou omissões decorrentes da documentação de seus concorrentes. 

A Pregoeira condutora sempre tem prezado pela avaliação da habilitação dos 
licitantes observando o princípio do formalismo moderado, não tão somente neste certame, 
mas também em todos os outros em que é responsável, contudo, há de se estabelecer um 
temperamento sistémico entre os princípios da vantajosidade e o da igualdade de condições 
entre os licitantes. 

Restou evidente que o “equívoco” na entrega das informações e documentos por 
parte da recorrente impactou, sim, o caminho para a sua habilitação. Ao invocar o princípio 
do formalismo moderado e a possibilidade de sanear erros formais e materiais, olvida-se a 
recorrente que há limite para a atuação do pregoeiro e para a utilização do poder-dever da 
diligência, nos termos do artigo 43,§3º do Estatuto das Licitações. 

Importante mencionar o mandamento autorizativo das diligências na Lei nº 
8.666/93: 

 
“É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta.” 
 
 
 
 



 

Veja que a lei fala em documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta; na espécie não constaram os documentos exigidos no item 
11: “i” da letra “a” (cédula de identidade) e “i” da letra “d” (Prova de Inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ), além da proposta estar em desacordo com 
o edital, não sendo permitido alteração após aberta sessão do pregão, conforme diligência 
feita pela Pregoeira à Central de Atendimento do Sistema Integrado de Administração de 
Serviços Gerais do Ministério da Economia – SIASG. 

Em conclusão, a Pregoeira e sua equipe de apoio não vislumbram fundamentos de 
fato e de direito que sustentem a pretensão da recorrente de alterar a decisão de inabilitação 
da sua empresa. 

Portanto, diante das razões, com observância dos princípios da Administração 
Pública, parecer do Professor Antonio Noronha e; com base no Parecer Jurídico n° 
111/2021/DT da Procuradora Municipal Diana Tibolla, a Pregoeira julga como 
IMPROCEDENTE as RAZÕES RECURSAIS interpostas pela empresa GUSTAVO E 
ADRIELI TRANSPORTES LTDA, CNPJ 21.465.872/0001-03, mantendo sua 
INABILITAÇÃO haja vista que a empresa não entregou no prazo oportuno determinado 
pelo Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 10/2021, os documentos exigidos no item 11: 
“i” da letra “a” (cédula de identidade) e “i” da letra “d” (Prova de Inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ), além da proposta estar em desacordo com o edital, 
não sendo permitido alteração após aberta sessão do pregão. 

Determino remessa dos autos para serem apreciados pela autoridade competente 
para ciência e manifestação. 
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