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Recorrente: H. G. CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 07.869.695/0001-91. 

  
Recorrido: PREGOIRA  

 
Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO NOS AUTOS DO PREGÃO 

PRESENCIAL 41-2022. 
 

EMENTA: PREGÃO PRESENCIAL. RECURSO 

ADMINISTRATIVO INTERPOSTO CONTRA 
DECISÃO DE INABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 
REGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 
RAZÕES RECURSAIS IMPROCEDENTES.  

 

D E C I S Ã O 

 

Trata-se de “recurso administrativo” interposto pela licitante H. G. 

CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 07.869.695/0001-91, insurgindo-se 

contra decisão da Pregoeira, que a declarou inabilitada nos autos do Pregão 
Presencial Nº 41-2022, sob argumento de que a visita técnica não foi realizada em 
conformidade com o edital.  

 
As licitantes R BARBOSA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. E A.R. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA apresentaram 

contrarrazões. 
 

Eis a síntese do necessário. Passo, então, a decidir. 
 
Primeiramente, quanto a tempestividade, a empresa entrou com as razões 

em tempo hábil, sendo assim seu mérito será devidamente analisado.  
 
A requerente, em suas razões recursais, queixa da decisão da pregoeira 

alegando que o atestado de visita técnica apresenta vício meramente formal, 
pedindo-se a reconsideração em prol do princípio do formalismo moderado.  

 
I – Da Visita Técnica 
 

O item 14.6 do edital, o qual se refere à visita técnica tem o seguinte texto: 
 

“14.6 –  Da Vistoria Técnica. 
 
a) A licitante deverá apresentar Atestado de Vistoria 

Técnica (ANEXO VIII) fornecido pelo servidor lotado e 
designado pela Secretária de Educação, certificando que o 
Supervisor Técnico da Licitante interessada vistoriou os 
locais onde os serviços serão prestados.  

a.1) A vistoria será realizada impreterivelmente nos dias 
14, 15 e 16 de dezembro de 2022, através de agendamento 
prévio com o servidor Matheus Lima, através do telefone (77) 
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3441-8765, nos locais onde serão realizados os serviços, 
oportunidade em que será expedido o respectivo Atestado à 
licitante presente. 

a.2) Tendo em vista a obrigatoriedade da realização da 
vistoria, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento 
das condições e do grau de dificuldade existente como 
justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em 
decorrência deste procedimento licitatório.   

a.3) Na data da realização da vistoria técnica o licitante 
deverá se fazer representar por seu supervisor técnico, 
devidamente credenciado para o ato, mediante apresentação 
do respectivo instrumento de representatividade (em original 
ou cópia autenticada), acompanhado por cópia autenticada do 
ato constitutivo da empresa e do documento de identidade 
do supervisor técnico, devendo comprovar, ainda, seu 
vínculo empregatício com a empresa.” 

 

Observa-se que o edital é extremamente claro quanto à a forma que a visita 
deverá ser conduzida, não havendo nenhuma exigência exorbitante que 
restringiria a competividade, visto ainda que a própria licitante não realizou 

qualquer tipo de questionamento ou impugnação sobre o referido item, 
demonstrando assim a concordância e aceitação das exigências realizadas pelo 

edital, não só neste item. 
 
A recorrente, de forma equivocada, aponta o vício identificado por esta 

pregoeira como formal, porém é nítida a natureza de erro material, não se trata 
de um erro facilmente sanável e sim de um erro no conteúdo do documento de 
habilitação. O documento apresentado pela licitante aponta que a visita foi 

realizada por uma pessoa diferente da exigida em edital, a qual solicitou a 
presença do encarregado de obras como supervisor técnico a fim de evitar 

futuras inadimplência pela licitante vencedora.  
 
Não há o que se falar de formalismo moderado se tratando de erro material 

não sanável, não se pode ferir o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório ou da isonomia por desatenção de um licitante. As condições para 
habilitação estavam claras e nítidas para todo e qualquer interessado no certame, 

sendo exigido de forma igual para todos licitantes. 
 

II – Da Proposta de Preço 
 
A contrarrazão apresentada pela empresa A.R. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA identificou um outro erro presente na 
proposta de preço oferecida pela recorrente, ao qual esta pregoeira não havia se 

atentado, porém confirmou após a análise das contrarrazões. 
 
A recorrente apresentou a sua proposta de preço em desconformidade com 

o edital, deixando de incluir diversos encargos sociais exigidos em edital. A 
proposta apresentada teve o total de 77,69% de encargos sociais, quando foi 
solicitado em edital um total de 83,49%, demonstrando a incompatibilidade entre 

a proposta e o edital, ferindo assim o princípio da vinculação ao instrumento 
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convocatório e da isonomia. Apresentar um preço abaixo dos concorrentes por 
deixar de considerar encargos que estes mesmos concorrentes cumpriram a 
obrigação e apresentaram fere a igualdades entre os mesmos. Sendo assim, 

considera-se a proposta desclassificada. 
 

III – Da Vinculação ao Instrumento Convocatório 
 
Ao que se trata o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sua 

importância e substancialidade é imensamente defendida e desfrutada tanto em 
doutrinas acerca do assunto quanto em decisões judiciais, como citado em 
ambas contrarrazões apresentadas. Acerca do assunto ainda temos diversos 

acórdãos: 
 

“Zele para que não sejam adotados procedimentos que 
contrariem, direta ou indiretamente, o princípio básico da 
vinculação ao instrumento convocatório, de acordo com os 
arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/1993.” 

Acórdão 2387/2007 Plenário 

 
Ainda, expressamente na lei 8.666/93 temos o art. 3º e art. 41 a respeito: 
 

“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.” 

  
“Art. 41.  A Administração não pode descumprir as 

normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada.” 

 

 
Posto isto, não houve nenhuma ilegalidade na decisão desta pregoeira, bem 

como nenhum princípio ferido, considerando que em nenhum momento está 

licitante impugnou ou questionou o edital, a exigência de visita técnica com o 
encarregado de obras, exatamente como está no edital, visa uma maior segurança 

para a administração, a fim de evitar futuros prejuízos para o município de 
Brumado. Sendo assim, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, assim como o princípio da isonomia, a decisão de inabilitação será 

mantida. 
 

Conclusão. Admitindo-se o recurso apresentado, decide-se, no mérito, NÃO 
DAR PROVIMENTO às razões apresentadas pela Licitante H.G. CONSTRUÇÕES 
LTDA., inscrita no CNPJ Nº 07.869.695/0001-91, com a manutenção da 

inabilitação da mesma, em obediência aos princípios da administração pública, 
conforme as razões expostas. 
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 Por fim, submete-se os autos licitatórios à autoridade superior para 

providências de praxe. 
 

Após publicação, mantenham-se incólumes os trâmites do presente 

Certame e o regular prosseguimento.  
 

Brumado-BA, 10 de janeiro de 2023. 
 
 

 
FRANCIELLE BARRETO NASCIMENTO  

PREGOEIRA 

 (Original Assinado) 
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RECORRENTE: H. G. CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 
07.869.695/0001-91. 
 

RECORRIDO: PREGOEIRA 

 
ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO NOS AUTOS DO PREGÃO 

PRESENCIAL 41-2022.  
 

 

 

D E C I S Ã O  DO   P R E F E I T O 

 

Vistos etc... 
 

Acolhido o relatório proferido quando da apreciação do único recurso interposto 
nos autos DO PREGÃO PRESENCIAL 41-2022. dispensa-se, então, a sua 
transcrição. 

 
No mérito, ratifico integralmente a decisão proferida pela PREGOEIRA, acatando, 
por conseguinte, suas fundamentações legais. 

 
Registre-se. Publique-se. Intime-se. 

 
Brumado-BA, 10 de janeiro de 2023. 
 

 
 

EDUARDO LIMA VASCONCELOS 
Prefeito de Brumado 

(Original Assinado) 

 


