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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregão Eletrônico nº 017/2022 
Processo Administrativo nº PR 2022.01/CLHO-03751 
 
 

LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.003.066/0001-00, com sede na 

Avenida Caramuru, nº 612, sala 02, Bairro República, cidade de Ribeirão Preto, Estado de São 

Paulo, vem, tempestivamente, com fundamento nos Art. 5º, incisos XXXIV, alínea “a” e LV, da 

Constituição Federal, inciso XVIII do Art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, artigo 109, I, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e item 3, XIV, do Instrumento Convocatório, apresentar RECURSO 

ADMINISTRATIVO em face da decisão de  inabilitação da Recorrente, pelas razões de fato e de 

direito a seguir expostas.  

 

I– DA TEMPESTIVIDADE 

Em 22/03/2022, terça-feira, foi realizada sessão de licitação, onde após a fase da 

lances a empresa Locamedi foi declarada arrematante para os itens 01 e 02 do certame. 

 

A sessão foi suspensa para análise dos documentos de habilitação, sendo que no dia 

24/03/2022, ao retormar a sessão de licitação, o I. Pregoeiro declarou a inabilitação da recorrente. 
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Considerando que na mesma data a recorrente registrou intenção de recursos e que o 

prazo para interposição das rszões recursais é de 03 dias úteis, o prazo final para protocolo se 

encerra no dia 29/03/2022- terça-feira, sendo tempestivo, o protocolo das razões, até o final do 

expediente administrativo dessa data. 

 

II– SÍNTESE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  

 

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, cujo critério de 

julgamento menor preço por item, para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 

de locação de veículos adaptados para Ambulância, conforme edital e termo de referência 

 

A licitação está baseada em Edital de Licitação e seus anexos, que trazem as 

especificações do objeto licitado.  

É importante para entendimento dos fatos narrados fazer um parêntese para 

consignar que, na redação original do Edital, o item 6, do Edital consignou que os licitantes 

deveriam preencher a prosta comercial e encaminhar, concomitantemente,  os documentos de 

habilitação, pelo sistema eletrônico : 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.  

6.1. O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos:  

 

6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda 

corrente nacional;  

 

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente.  

 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  
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6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação de serviços.  

 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

 

6.5. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (SESSENTA) 

DIAS, a contar da data de sua apresentação.  

 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;  

 

Muito embora a Recorrente tenha cadastrado sua proposta comercial e 

disponibilizado os documentos de habilitação no sistema eletrônico, para surpresa,  quando da 

retomada do certame, no dia 24/03/2022, o Ilustre Pregoeiro declarou a desclassificação da 

Recorrente. 

Contudo, com o máximo respeito, a decisão da comissão não pode prosperar em 

razão dos equívocos na análise da proposta comercial apresentada pela Locamedi nos termos 

ecigidos pelo edital, dentro do prazo previsto. 

III – DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO QUE HABILITOU A RECORRIDA  

A inabilitação do Recorrente foi declarada pelo Senhor Pregoeiro no momento 

retomada do certame, data em que a licitante foi embasada exclusivamente no entendimento de 

que a Locamedi não encaminhou proposta de preços inicial e os documentos que a acompanham. 

Vejamos: 

“24/03/2022 - 08:23:43 Sistema O fornecedor LOCAMEDI LOCACAO DE 

EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA foi desclassificado no processo. 

24/03/2022 - 08:23:43 Sistema Motivo: O fornecedor não encaminhou proposta de 

preços inicial e os documentos que a acompanham – concomitantemente ao 

envio dos documentos de habilitação - descumprindo as cláusulas 5.1 e 5.8 do 

edital, sendo, portanto, DESCLASSIFICADA do certame. 
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24/03/2022 - 08:23:43 Sistema O fornecedor LOCAMEDI LOCACAO D EQUIPAMENTOS 

E ASSISTENCIA MEDICA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.” 

 

Ou seja, o entendimento exarado na decisão recorrida é de que a Locamedi não 

apresentou a proposta e que não apresentou os documentos de habilitação, o que ensejaria o 

descumprimento dos itens 5.1 e 5.8, do edital. 

 

Ocorre que, os itens 5.1 e 5.8, do edital, tratam justamente da obrigação de cadastro 

da proposta em sistema, antes da data e horário estabelecido para sessão de licitante, sem o qual, 

n]ao é possível ao licitante participar do certame:  

 
 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 

com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar- se-á automaticamente a 

etapa de envio dessa documentação.  

(...) 

 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances.  

 

Fica claro que sem a apresentação da proposta comercial conforme parâmetros do 

sistema do www.portaldecompraspublicas.com.br , não seria possível a Recorrente participar do 

certame, de modo que a decisão recorrida se mostra totalmente equivocada. 

 

Prova disso é que a proposta foi resgitrada no sitema no dia 21/03/2022, com todos 

os documentos de habilitação e declarações, conforme documento anexo e em destaque: 
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                         Observa-se que a proposta foi registrada no dia 21/03/2022, às 14h30:42, com todos 

os parâmetros previstos no item 6.1, do edital:  Valor unitátio e valor total por item, descrição 

detalhada do objeto, ano/modelo, informações similares ao termo de referência. 
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A proposta foi registrada para ambos os itens disponíveis para este certame, sendo 

certo que, na mesma ocasião foram apresentados os documentos de habilitação e as declarações 

exigidas pelo edital: 

 

 

Acaso a recorrente não tivesse apresentado a proposta comercial, como algeado na 

decisão recorrida, sequer seria possível participar da fase de competição e apresentaçõ de lances. 

 

Assim, novamente com respeito, verifica-se a que a decisão de declassificação da 

Recorrente é errada e arbitrária, não havendo qualquer motivo legal ou jurídico que ampare este 

entendimento. 

Ademais, a suspensão da sessão de licitação se deu justamente para que a comissão 

licitante aferisse a regularidade da proposta. Desse modo, se houve a supensão, é fato que a 

proposta havia sido apresentava e constava no sistema, o que torna ainda mais descabida a 

prolação de decisão de desclassificação., 
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O extrato da proposta comercial cadastrada no dia 21/03/2022, às 14:30:42, ou seja, 

um dia antes da data designada para sessão de lances e a qual esta Comissão Licitante tem acesso 

pelo portal de compras, é prova idônea de que houve a apresentação tempestiva e correta tanto 

da proposta comercial, quanto dos documentos de habilitação. 

 

Cabe salientar ainda que, acaso o Senhor Pregoeiro entendesse pela necessidade de 

apresentação de proposta readequada, deveria ter solicitado a Recorrente a apresentação de uma 

segunda proposta readequada, mas, nunca, sob nenhuma hipotese, declarar sua desclassificação 

com fundamento de que a Recorrente não encaminhou proposta de preços inicial. 

 

A uma porque, como demonstrado, a Recorrente apresentou proposta comercial e 

documentos de habilitação de forma concomitante e dentro do prazo previsto no edital (do 

contrário, sequer seria possível participar da fase de lances). 

 

A duas porque, acaso houvesse dúvidas da comissão acerca dos documentos de 

habilitação ou da proposta comercial, a Autoridade Competente deveria prosseguir a próxima 

etapa por meio da realização de diligências complementares, inclusive, a requisição da proposta 

readeqauada (o que nunca foi feito pelo Pregoeiro). 

No presente caso, que se houvesse alguma dúvida acerca da proposta apresentada, é 

evidente que para fazer valer o princípio da competitividade, a Comissão de Licitação pode, e deve, 

se valer do artigo 43, § 3º da Lei de Licitações, que permite a realização de diligências para a 

comprovação de algum ponto do procedimento licitatório. 

 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 

(...) 

§ 3º 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. 
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Por esse motivo, é necessário expor, que é vedado a inabilitação da Recorrente sem a 

realização de atos para esclarecimentos aos documentos de habilitação, sob a alegação de que a 

realização de diligência é ato meramente discricionário (no sentido arbitrário que o termo pode ser 

usado quando convém) do administrador. É o que explica MARÇAL JUSTEN FILHO1 – grifamos. 

Em primeiro lugar, deve destacar-se que não existe uma competência discricionária para 

escolher entre realizar ou não a diligência. Se os documentos apresentados pelo particular ou 

as informações neles contidas envolverem pontos obscuros - apurados de ofício pela Comissão 

ou por provocação de interessados -, a realização de diligências será obrigatória. Ou seja, não é 

possível decidir a questão (seja para desclassificar o licitante, seja para reputar superada a 

questão) mediante uma escolha de mera vontade. Portanto, a realização da diligência será 

obrigatória se houver dúvidas relevantes. 

 

Este dever exsurge a partir de uma obrigação maior imposta ao Administrador e 

aqueles que operam o certame de contratações públicas, consistente na busca, preservação e 

contratação da proposta mais vantajosa, mais barata para o ente licitante. E isso só é possível se 

houver observâncias de todos acerca dos mecanismos previstos na Lei Geral de Licitações para 

julgamento dos documentos da Recorrente. 

 

A realidade dos fatos demonstrada acima e comprovada pela documentação que ora 

se apresenta exige a revisão da decisão da Comissão de inabilitar a Recorrente. Tal exigência, em 

verdade, se coaduna com o espírito da legislação, que somente permite a retirada de um licitante 

do certame público se ele não cumprir, efetivamente, alguma condição imposta pela 

Administração. E, no presente caso, não se pode desconsiderar o fato de que não houve a efetiva 

motivação da decisão administrativa de desclassificação da Locamedi. 

 

 

É imperioso destacar que a vinculação do instrumento convocatório, no 

procedimento licitatório, em face da lei de regência, prevista no artigo 3º, caput, da Lei 

nº 8.666/1993 preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam 

obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital: 

 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª ed., São Paulo: Dialética, 2012; pp. 691-
692. 
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“Art. 3o 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 esse motivo, considerando a inafastabilidade das normas atinentes ao 

procedimento licitatório, jamais poderia a Comissão de Licitação ter se furtado de atender a todas 

as exigências do Edital, conforme se verá demonstrado: 

 Nesse sentido, conforme se extrai da regra inserta no parágrafo único do art. 4º da 

Lei 8.666/93, a licitação é regida pelo “Princípio do Procedimento Formal”. Nesse sentido, o 

procedimento licitatório é vinculado às prescrições legais que o regem, em todos os seus atos e 

fases. Essas prescrições decorrem não só da lei em sentido estrito mas, também, do regulamento, 

do edital ou convite, que complementa as normas superiores, tendo em vista a licitação a se 

refere. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34ª Ed.; Malheiros. São Paulo. 

2008, pg.275)”. 

 

Esta norma-princípio encontra-se disposta no art. 41, caput, da citada Lei: 

 

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 

acha estritamente vinculada." 

 

Portanto os princípios garantem que uma licitação posta ou instaurada vá até o final 

com a Administração Pública e os particulares licitantes, envolvidos nesse procedimento, sabendo 

o que vai e como vai acontecer a cada instante.  

 

Não se pode imaginar surpresas dentro do procedimento licitatório. A única surpresa 

é a proposta, até a sua abertura. Fora dessa hipótese a Administração Pública está obrigada a 

atender estritamente aquilo que está estabelecido no edital. Registra-se que o cumprimento das 
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Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02, bem como do instrumento convocatório, o Edital, não se trata de 

mera faculdade da comissão de licitação, mas sim de obrigatoriedade. 

Por oportuno, cabe destacar que consoante o entendimento já fixado pelo Tribunal de 

Contas da União, por meio dos Acórdãos 1.811/2017-Plenário; Acórdãos 4.621/2009 – 2ª Câmara e 

963/2004 – Plenário, todos do TCU, no qual dispõe que eventuais equívocos no preenchimento da 

proposta não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando esta puder ser 

ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, como no presente caso.  

 

Por oportuno, considerando que a Recorrente apresentou proposta comercial e 

documentos de habilitação de forma concomitante e dentro do prazo previsto no edital, a decisão 

que inabilitou a Recorrente está eivada com vício de motivação, o que a torna nula, tendo em vista 

que carece de elementos e conclusões assertivas.  

Nas palavras de HELY LOPES MEIRELLES2, “denomina-se motivação a exposição ou a 

indicação por escrito dos fatos e dos fundamentos jurídicos do ato”. Dessa forma, todo ato 

emanado pela Administração Pública deve vir acompanhado da devida motivação, sob pena de ser 

considerado nulo. 

 

No presente caso, como foi demonstrado, os fundamentos que embasaram a decisão 

de inabilitação da Locamedi estão eivados pelo vício de motivação na medida em que a proposta 

comercial e documentos de habilitação foram apresentados nos termos exigidos pelo edital. 

Portanto, considerando o exposto, a decisão que inabilitou a Recorrente é invalida, por vício de 

motivação, razão pela qual a o Senhor pregoeiro deve revê-la e, reformá-la de modo a classificar e 

habilitar a Locamedi e, posteriormente a declarar vencedora do certame 

 

IV – CONCLUSÃO E PEDIDOS 
 

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se seja 

dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso, para que seja reformada a decisão da Comissão 

Licitante, para declarar a CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO da recorrente Locamedi Locação de 

 
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 151. 
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Equipamentos Assitência Médic  Ltda., em razão do atendimento as cláusulas do edital, bem como 

por  ter apresentado o menor preço para execução dos serviços licitados, o que resulta em 

atendimento ao princípio da vantajosidade para o Município de Coelho Neto,  homologando-se o 

resultado do certame com a consequente adjudicação do objeto licitado. 

 

 

                    Termos em que pede deferimento. 

                    Ribeirão Preto, 29  de março  de 2022. 

 

 

 

LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA 
KAIO REGIS FERREIRA DA SILVA 
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregão Eletrônico nº 017/2022 
Processo Administrativo nº PR 2022.01/CLHO-03751 
 
 

LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.003.066/0001-00, com sede na 

Avenida Caramuru, nº 612, sala 02, Bairro República, cidade de Ribeirão Preto, Estado de São 

Paulo, vem, tempestivamente, com fundamento nos Art. 5º, incisos XXXIV, alínea “a” e LV, da 

Constituição Federal, inciso XVIII do Art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, artigo 109, I, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e item 3, XIV, do Instrumento Convocatório, apresentar RECURSO 

ADMINISTRATIVO em face da decisão de  inabilitação da Recorrente, pelas razões de fato e de 

direito a seguir expostas.  

 

I– DA TEMPESTIVIDADE 

Em 22/03/2022, terça-feira, foi realizada sessão de licitação, onde após a fase da 

lances a empresa Locamedi foi declarada arrematante para os itens 01 e 02 do certame. 

 

A sessão foi suspensa para análise dos documentos de habilitação, sendo que no dia 

24/03/2022, ao retormar a sessão de licitação, o I. Pregoeiro declarou a inabilitação da recorrente. 
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Considerando que na mesma data a recorrente registrou intenção de recursos e que o 

prazo para interposição das rszões recursais é de 03 dias úteis, o prazo final para protocolo se 

encerra no dia 29/03/2022- terça-feira, sendo tempestivo, o protocolo das razões, até o final do 

expediente administrativo dessa data. 

 

II– SÍNTESE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  

 

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, cujo critério de 

julgamento menor preço por item, para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 

de locação de veículos adaptados para Ambulância, conforme edital e termo de referência 

 

A licitação está baseada em Edital de Licitação e seus anexos, que trazem as 

especificações do objeto licitado.  

É importante para entendimento dos fatos narrados fazer um parêntese para 

consignar que, na redação original do Edital, o item 6, do Edital consignou que os licitantes 

deveriam preencher a prosta comercial e encaminhar, concomitantemente,  os documentos de 

habilitação, pelo sistema eletrônico : 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.  

6.1. O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos:  

 

6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda 

corrente nacional;  

 

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente.  

 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  
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6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação de serviços.  

 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

 

6.5. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (SESSENTA) 

DIAS, a contar da data de sua apresentação.  

 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;  

 

Muito embora a Recorrente tenha cadastrado sua proposta comercial e 

disponibilizado os documentos de habilitação no sistema eletrônico, para surpresa,  quando da 

retomada do certame, no dia 24/03/2022, o Ilustre Pregoeiro declarou a desclassificação da 

Recorrente. 

Contudo, com o máximo respeito, a decisão da comissão não pode prosperar em 

razão dos equívocos na análise da proposta comercial apresentada pela Locamedi nos termos 

ecigidos pelo edital, dentro do prazo previsto. 

III – DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO QUE HABILITOU A RECORRIDA  

A inabilitação do Recorrente foi declarada pelo Senhor Pregoeiro no momento 

retomada do certame, data em que a licitante foi embasada exclusivamente no entendimento de 

que a Locamedi não encaminhou proposta de preços inicial e os documentos que a acompanham. 

Vejamos: 

“24/03/2022 - 08:23:43 Sistema O fornecedor LOCAMEDI LOCACAO DE 

EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA foi desclassificado no processo. 

24/03/2022 - 08:23:43 Sistema Motivo: O fornecedor não encaminhou proposta de 

preços inicial e os documentos que a acompanham – concomitantemente ao 

envio dos documentos de habilitação - descumprindo as cláusulas 5.1 e 5.8 do 

edital, sendo, portanto, DESCLASSIFICADA do certame. 
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24/03/2022 - 08:23:43 Sistema O fornecedor LOCAMEDI LOCACAO D EQUIPAMENTOS 

E ASSISTENCIA MEDICA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.” 

 

Ou seja, o entendimento exarado na decisão recorrida é de que a Locamedi não 

apresentou a proposta e que não apresentou os documentos de habilitação, o que ensejaria o 

descumprimento dos itens 5.1 e 5.8, do edital. 

 

Ocorre que, os itens 5.1 e 5.8, do edital, tratam justamente da obrigação de cadastro 

da proposta em sistema, antes da data e horário estabelecido para sessão de licitante, sem o qual, 

n]ao é possível ao licitante participar do certame:  

 
 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 

com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 

para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar- se-á automaticamente a 

etapa de envio dessa documentação.  

(...) 

 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances.  

 

Fica claro que sem a apresentação da proposta comercial conforme parâmetros do 

sistema do www.portaldecompraspublicas.com.br , não seria possível a Recorrente participar do 

certame, de modo que a decisão recorrida se mostra totalmente equivocada. 

 

Prova disso é que a proposta foi resgitrada no sitema no dia 21/03/2022, com todos 

os documentos de habilitação e declarações, conforme documento anexo e em destaque: 
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                         Observa-se que a proposta foi registrada no dia 21/03/2022, às 14h30:42, com todos 

os parâmetros previstos no item 6.1, do edital:  Valor unitátio e valor total por item, descrição 

detalhada do objeto, ano/modelo, informações similares ao termo de referência. 
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A proposta foi registrada para ambos os itens disponíveis para este certame, sendo 

certo que, na mesma ocasião foram apresentados os documentos de habilitação e as declarações 

exigidas pelo edital: 

 

 

Acaso a recorrente não tivesse apresentado a proposta comercial, como algeado na 

decisão recorrida, sequer seria possível participar da fase de competição e apresentaçõ de lances. 

 

Assim, novamente com respeito, verifica-se a que a decisão de declassificação da 

Recorrente é errada e arbitrária, não havendo qualquer motivo legal ou jurídico que ampare este 

entendimento. 

Ademais, a suspensão da sessão de licitação se deu justamente para que a comissão 

licitante aferisse a regularidade da proposta. Desse modo, se houve a supensão, é fato que a 

proposta havia sido apresentava e constava no sistema, o que torna ainda mais descabida a 

prolação de decisão de desclassificação., 
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O extrato da proposta comercial cadastrada no dia 21/03/2022, às 14:30:42, ou seja, 

um dia antes da data designada para sessão de lances e a qual esta Comissão Licitante tem acesso 

pelo portal de compras, é prova idônea de que houve a apresentação tempestiva e correta tanto 

da proposta comercial, quanto dos documentos de habilitação. 

 

Cabe salientar ainda que, acaso o Senhor Pregoeiro entendesse pela necessidade de 

apresentação de proposta readequada, deveria ter solicitado a Recorrente a apresentação de uma 

segunda proposta readequada, mas, nunca, sob nenhuma hipotese, declarar sua desclassificação 

com fundamento de que a Recorrente não encaminhou proposta de preços inicial. 

 

A uma porque, como demonstrado, a Recorrente apresentou proposta comercial e 

documentos de habilitação de forma concomitante e dentro do prazo previsto no edital (do 

contrário, sequer seria possível participar da fase de lances). 

 

A duas porque, acaso houvesse dúvidas da comissão acerca dos documentos de 

habilitação ou da proposta comercial, a Autoridade Competente deveria prosseguir a próxima 

etapa por meio da realização de diligências complementares, inclusive, a requisição da proposta 

readeqauada (o que nunca foi feito pelo Pregoeiro). 

No presente caso, que se houvesse alguma dúvida acerca da proposta apresentada, é 

evidente que para fazer valer o princípio da competitividade, a Comissão de Licitação pode, e deve, 

se valer do artigo 43, § 3º da Lei de Licitações, que permite a realização de diligências para a 

comprovação de algum ponto do procedimento licitatório. 

 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 

(...) 

§ 3º 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. 
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Por esse motivo, é necessário expor, que é vedado a inabilitação da Recorrente sem a 

realização de atos para esclarecimentos aos documentos de habilitação, sob a alegação de que a 

realização de diligência é ato meramente discricionário (no sentido arbitrário que o termo pode ser 

usado quando convém) do administrador. É o que explica MARÇAL JUSTEN FILHO1 – grifamos. 

Em primeiro lugar, deve destacar-se que não existe uma competência discricionária para 

escolher entre realizar ou não a diligência. Se os documentos apresentados pelo particular ou 

as informações neles contidas envolverem pontos obscuros - apurados de ofício pela Comissão 

ou por provocação de interessados -, a realização de diligências será obrigatória. Ou seja, não é 

possível decidir a questão (seja para desclassificar o licitante, seja para reputar superada a 

questão) mediante uma escolha de mera vontade. Portanto, a realização da diligência será 

obrigatória se houver dúvidas relevantes. 

 

Este dever exsurge a partir de uma obrigação maior imposta ao Administrador e 

aqueles que operam o certame de contratações públicas, consistente na busca, preservação e 

contratação da proposta mais vantajosa, mais barata para o ente licitante. E isso só é possível se 

houver observâncias de todos acerca dos mecanismos previstos na Lei Geral de Licitações para 

julgamento dos documentos da Recorrente. 

 

A realidade dos fatos demonstrada acima e comprovada pela documentação que ora 

se apresenta exige a revisão da decisão da Comissão de inabilitar a Recorrente. Tal exigência, em 

verdade, se coaduna com o espírito da legislação, que somente permite a retirada de um licitante 

do certame público se ele não cumprir, efetivamente, alguma condição imposta pela 

Administração. E, no presente caso, não se pode desconsiderar o fato de que não houve a efetiva 

motivação da decisão administrativa de desclassificação da Locamedi. 

 

 

É imperioso destacar que a vinculação do instrumento convocatório, no 

procedimento licitatório, em face da lei de regência, prevista no artigo 3º, caput, da Lei 

nº 8.666/1993 preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam 

obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital: 

 
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª ed., São Paulo: Dialética, 2012; pp. 691-
692. 
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“Art. 3o 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 esse motivo, considerando a inafastabilidade das normas atinentes ao 

procedimento licitatório, jamais poderia a Comissão de Licitação ter se furtado de atender a todas 

as exigências do Edital, conforme se verá demonstrado: 

 Nesse sentido, conforme se extrai da regra inserta no parágrafo único do art. 4º da 

Lei 8.666/93, a licitação é regida pelo “Princípio do Procedimento Formal”. Nesse sentido, o 

procedimento licitatório é vinculado às prescrições legais que o regem, em todos os seus atos e 

fases. Essas prescrições decorrem não só da lei em sentido estrito mas, também, do regulamento, 

do edital ou convite, que complementa as normas superiores, tendo em vista a licitação a se 

refere. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34ª Ed.; Malheiros. São Paulo. 

2008, pg.275)”. 

 

Esta norma-princípio encontra-se disposta no art. 41, caput, da citada Lei: 

 

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 

acha estritamente vinculada." 

 

Portanto os princípios garantem que uma licitação posta ou instaurada vá até o final 

com a Administração Pública e os particulares licitantes, envolvidos nesse procedimento, sabendo 

o que vai e como vai acontecer a cada instante.  

 

Não se pode imaginar surpresas dentro do procedimento licitatório. A única surpresa 

é a proposta, até a sua abertura. Fora dessa hipótese a Administração Pública está obrigada a 

atender estritamente aquilo que está estabelecido no edital. Registra-se que o cumprimento das 
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Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02, bem como do instrumento convocatório, o Edital, não se trata de 

mera faculdade da comissão de licitação, mas sim de obrigatoriedade. 

Por oportuno, cabe destacar que consoante o entendimento já fixado pelo Tribunal de 

Contas da União, por meio dos Acórdãos 1.811/2017-Plenário; Acórdãos 4.621/2009 – 2ª Câmara e 

963/2004 – Plenário, todos do TCU, no qual dispõe que eventuais equívocos no preenchimento da 

proposta não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando esta puder ser 

ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, como no presente caso.  

 

Por oportuno, considerando que a Recorrente apresentou proposta comercial e 

documentos de habilitação de forma concomitante e dentro do prazo previsto no edital, a decisão 

que inabilitou a Recorrente está eivada com vício de motivação, o que a torna nula, tendo em vista 

que carece de elementos e conclusões assertivas.  

Nas palavras de HELY LOPES MEIRELLES2, “denomina-se motivação a exposição ou a 

indicação por escrito dos fatos e dos fundamentos jurídicos do ato”. Dessa forma, todo ato 

emanado pela Administração Pública deve vir acompanhado da devida motivação, sob pena de ser 

considerado nulo. 

 

No presente caso, como foi demonstrado, os fundamentos que embasaram a decisão 

de inabilitação da Locamedi estão eivados pelo vício de motivação na medida em que a proposta 

comercial e documentos de habilitação foram apresentados nos termos exigidos pelo edital. 

Portanto, considerando o exposto, a decisão que inabilitou a Recorrente é invalida, por vício de 

motivação, razão pela qual a o Senhor pregoeiro deve revê-la e, reformá-la de modo a classificar e 

habilitar a Locamedi e, posteriormente a declarar vencedora do certame 

 

IV – CONCLUSÃO E PEDIDOS 
 

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se seja 

dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente recurso, para que seja reformada a decisão da Comissão 

Licitante, para declarar a CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO da recorrente Locamedi Locação de 

 
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 151. 
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Equipamentos Assitência Médic  Ltda., em razão do atendimento as cláusulas do edital, bem como 

por  ter apresentado o menor preço para execução dos serviços licitados, o que resulta em 

atendimento ao princípio da vantajosidade para o Município de Coelho Neto,  homologando-se o 

resultado do certame com a consequente adjudicação do objeto licitado. 

 

 

                    Termos em que pede deferimento. 

                    Ribeirão Preto, 29  de março  de 2022. 

 

 

 

LOCAMEDI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA 
KAIO REGIS FERREIRA DA SILVA 
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