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Prezado Sra. Pregoeira, 

 

 

T.O. PINHEIRO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 

32.724.354/0001-75 e Inscrição Estadual nº 15.632.643-4, sediada no conj. 

Cidade nova VI, travessa we 72 n° 1242, Bairro: cidade nova, CEP: 67.140-

000, Ananindeua-PA, neste ato representada por sua titular a Sr.ª THAIS 

OLIVEIRA PINHEIRO, portadora da C.I.: 5.862.565 SSP/PA e CPF/MF: 

995.950.592-49, com a comprovação de poderes já acosta aos autos por meio 

do instrumento contratual e seus alterações, vem com fulcro no art. 4º, XVIII da 

Lei 10.520/01 c/c art. 5º, XXXIX “a” da CF/88 e também o item 13.1.1 do 

instrumento convocatório, DOS RECURSOS, solicitar a manutenção da 

decisão desta pregoeira que achou por bem inabilitar a empresa BOM BONS E 

DESCARTAVEIS EIRELI que deixou de apresentar a documentação referente 

à qualificação econômico-financeira, (extrato de optante pelo simples), nem 

atendeu à qualificação técnica e requisitos do edital, pois não apresentou as 

declarações e nem a declaração de capacidade financeira –Índice de solvência 

geral. 

 

 

DOS FATOS 

Trata‐se de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é o: 

Registro de Preços para aquisição de material de limpeza e higienização, 

descartáveis e material de copa cozinha, visando atender as necessidades 

da prefeitura municipal de São João de Pirabas junto as suas secretarias 

municipais, conforme especificações constantes no Termo de Referência do 



Edital. Após a fase de lances e habilitação das empresas, a empresa BOM 

BONS E DESCARTAVEIS EIRELI mesmo sendo inabilitada por não 

apresentar o item 17.1.3.4, a qual diz: deverá apresentar junto ao balanço 

quando optante do simples anexar o extrato do simples ou quando não for 

optante deverá apresentar declaração da escrita contábil fiscal ECF foi 

verificado e a empresa não é optante, mas não apresentou o documento 

solicitado alínea “b”. 

A empresa apresentou recurso informando que em 2020 ainda era 

optante pelo simples nacional e ao utilizar o balanço de 2020 deveria ter 

apresentado em sua documentação de habilitação o extrato do simples de 

2020 a que se refere o seu balanço e a seu enquadramento na época, 

solicitado no item 17.1.3.4, já que ainda estava no simples. A empresa nem 

apresentou a Escrita Contábil Fiscal, pois informou que não está mais 

enquadrada e tampouco apresentou o extrato do simples, descumprindo 

exigência do instrumento convocatório Nessa situação, o que a empresa 

chamou no chat do portal de compras públicas de “mero formalismo sem 

fundamentação,” tem na verdade o nome de vinculação ao instrumento 

convocatório o qual foi desconsiderado ao não apresentar toda a 

documentação exigida pelo edital, e que caso a decisão seja revertida vai 

favorecer uma empresa em detrimento de várias outras que participaram do 

referido pregão eletrônico e que foram inabilitadas por não atenderem todos os 

requisitos solicitados no instrumento convocatório.  

Soma-se ao Extrato do Simples Nacional não apresentado pela empresa 

supramencionada as declarações constantes da documentação de habilitação 

solicitadas no item 17.1.2 alíneas b, c, d, e, além dessas declarações 

habilitatórias solicitadas, também não inseriu na documentação a declaração 

exigida no item 17.1.4 alínea j. Bem como, não apresentou a declaração de 

capacidade financeira – Índice de solvência geral solicitada no Anexo X do 

edital. 

O não atendimento as exigências do edital fere os princípios da isonomia 

e moralidade princípios inerentes e essenciais aos procedimentos 

administrativos e a licitação enquanto tal é um procedimento administrativo. 

Ressaltando que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é 

consequência do princípio da legalidade e da objetividade das determinações 



habilitatórias, o que inflige à Administração e ao licitante a observância das 

normas estabelecidas no Edital de forma determinante. 

Conforme o art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável 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. Por tal razão é que a recorrente apresenta esta contrarrazão, a fim 

de que seja mantida a decisão que inabilitou a referida empresa.  

DESTE MODO, A EMPRESA NÃO CUMPRIU COM AS EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS NO EDITAL E, PORTANTO, DEVE SER INABILITADA.  

 

Pensar de forma diferente seria contrariar o princípio da legalidade, da 

isonomia, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório. 

A Administração não poderá se afastar destes critérios objetivos estabelecidos 

no edital, sob pena de afronta ao artigo 41 Lei 8666/93, senão vejamos a lei: 

 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada.  

 

Portanto, a não observância das regras do edital, deve ser condição 

para sua imediata inabilitação, sobretudo quando se estar a falar de uma 

exigência tão importante, capacidade econômico‐ financeira. Sabe‐se que o 

edital de licitação é lei entre as partes e deve ser seguido tanto pela a 

Administração quanto pelos licitantes. Os termos nele quando vinculam tanto 

estes quanto àquela ao instrumento convocatório. O Princípio da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as 

partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, vez 

que vinculam as partes.  

Assim, tendo em vista que as empresas não comprovaram sua 

qualificação econômico‐ financeira, em homenagem aos princípios da 

legalidade, da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, do 



julgamento objetivo e do consolidado entendimento do Tribunal de Contas da 

União, a decisão que a habilitou deverá ser anulada. NESTE CONTEXTO, 

NOBRE PREGOEIRO, PELOS FATOS E FUNDAMENTOS EXPOSTOS, 

FATALMENTE CHEGAMOS À CONCLUSÃO DE QUE o ato que inabilitou a 

empresa deve ser mantido, posto que a referida licitante não cumpriu com as 

exigências editalícias, tampouco com o que determina a legislação de regência.  

 

 

DO PEDIDO 

Por todo o exposto, requer que seja mantida a decisão que inabilitou a 

empresa, assim sendo, que sejam declarada inabilitada do pregão eletrônico.  

 

Ananindeua – PA, 12 de julho de 2021. 
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T. O. PINHEIRO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EIRELI 
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