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Ilustríssimo Senhor, Enoque de Sousa Lima, Pregoeiro nomeado pela 

Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré-MT.  

 

Ref.: Ao Recurso referente a Habilitação e a Proposta no PR nº 009 / 2019. 

 

  A empresa R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no 

CNPJ Nº 10.830.704/0001-45, sediada na Avenida Ludovico Teixeira, n° 

2457, Qd 34 Lt 11, Setor Aeroporto, Aragarças- GO, por seu representante 

legal infra assinado, tempestivamente, vem, à presença de Vossa 

Excelência ou Vossa Senhoria, a fim de interpor 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO, 
 

  Em desfavor das empresas I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 

e CIRÚGICA GONÇALVES LTDA, pelas razões apresentado no articulado e 

as razões de sua irresignação. 

 

I – DOS FATOS SUBJACENTES 

 
Sucede que, após a análise da documentação apresentada pela 

licitante I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, a mesma não atendeu 

ao solicitado no edital. Deixando de apresentar na habilitação a CND do 

Estado de Mato Grosso.  No item 33 do termo de referência solicita-se a 

Carta de credenciamento que autoriza o fornecimento do equipamento 

onde o mesmo também deixou de apresentar. 

 

  A empresa CIRÚGICA GONÇALVES LTDA não apresentou a Carta 

de Credenciamento exigida no item 33 que autoriza o fornecimento do 

equipamento. 

  

II – DAS RAZÕES DA REFORMA 
 

  De acordo com Edital da licitação em apreço, estabelecido ficou, 

entre outras condições de participação, que as licitantes de outro estado 

deveriam apresentar CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, (SEFAZ e PGE), conforme item n° 12.5.2 (e.1), do Edital. 

 

‘’ e.1 – As empresas de outros estados deverão apresentar 

também a certidão conjunta-negativa de débitos junto ao 

Estado de Mato Grosso (SEFAZ e PGE), caso contrário serão 

inabilitadas;’’(EDITAL) 
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   Art. 41 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 Art. 41. A 

Administração não pode descumprir as normas e condições 

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

 

  Quanto a referida ‘’Ata do Pregão Presencial nº 009/2019 - Ata 

nº002/2019  julgamento de documentos de habilitação’’ no 

apontamento que faz acerca da lei federal 123/2006 com alterações 

pela Lei Complementar Federal 147/2014, c/c o inciso 11.2 do edital, 

afirma o dever de apresentar TODA a documentação exigida. 
 

‘’ 11.2 - As MICROEMPRESAS e EMPRESAS de PEQUENO PORTE, 

por ocasião da participação em certames licitatórios, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição e: a - Havendo alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal do item 

acima, será assegurado o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação.’’(EDITAL) 

 

  Sendo assim o benefício se aplica a empresa que apresentou a 

documentação exigida, mesmo havendo alguma restrição, com prazo 

para regularização de até 5 (CINCO) dias úteis, fato esse totalmente 

inaplicável para a citada ocasião. Pois a empresa sequer apresentou o 

documento.  

   Observa-se também que no termo de referência do Edital no item 

Nº 33, solicita-se a Carta de Credenciamento do fornecedor que autoriza 

o fornecimento do citado equipamento, documento este que por 

precaução da administração pública exige-se junto a proposta 

evitando-se assim problemas posteriores. Aponto que as referidas 

empresas I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI e CIRÚGICA 

GONÇALVES LTDA não apresentaram o mencionado documento. 

  A Comissão de Licitação, sem maiores considerações, acabou por 

aceitar este grotesco erro, dando como habilitada a referida instituição 

e aceitando as Propostas para o item 33 sem a Carta exigida em seu 

Edital, entrando assim em desconformidade do que se pede em sua 

publicação. 

   É sabido de todos que a prova do cumprimento de toda e 

qualquer exigência editalícia deve ocorrer na época oportuna, não 

podendo relegar-se para o futuro a apresentação de documento que 

deveria integrar o envelope pertinente à habilitação e a proposta. 
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  Aliás, o § 3°, do art. 43, da Lei n° 8666/93, deixa patente a 

impossibilidade de ser incluído documento posteriormente à fase 

apropriada. 

  De outra parte, a conduta voltada à verificação da CND da 

empresa I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI pela Comissão de  

 

Licitação viola o princípio da isonomia que deve presidir todo e qualquer 

procedimento licitatório (art. 3°, da Lei n° 8666/93). 

 

III – DO PEDIDO 

 

  De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente 

aduzidas, requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para 

que seja anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, 

declarando-se a empresa I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, 

inabilitada para prosseguir no pleito. 

  Solicito também que sejam desclassificadas as propostas para o 

item 33 do Termo de Referência das empresas I.S. COSTA CENTRAL 

TELEMEDICINA EIRELI e CIRÚGICA GONÇALVES LTDA. 

  Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa 

Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não 

esperada disso não ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à 

autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 

8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo. 

 

 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

Aragarças-GO 23 de Julho de 2019 

 

 

 

 


