
ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ - SC 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 815/2019 

Edital de Pregão Presencial nº 027/2019 

 

 

A.S. INSTITUTO E PLANEJAMENTO, através de seu representante legal, com 

fundamento no artigo 4º, XVIII, da Lei 10.520/02, vem respeitosamente e 

tempestivamente perante Vossas Senhorias, interpor RECURSO, perante essa 

distinta administração que de forma absolutamente arbitrária declarou a recorrente 

inabilitada do processo licitatório em pauta. 

 

DOS FATOS 

 

A RECORRENTE é uma empresa séria e, como tal, preparou 

sua proposta totalmente de acordo com o edital, apresentando seu melhor preço. 

 

Ocorre que o pregoeiro, quando da coleta dos envelopes, 

certificou que havia declaração fora de um dos envelopes. 

 

Na verdade, tratava-se de declaração referente às credenciais 

da empresa, prática corriqueira e costumeira em muitos outros processos análogos 

da região, que de maneira alguma trouxe qualquer prejuízo ao certame, ou que 

pudesse interferir na tomada de preço, auferindo vantagem indevida à 

RECORRENTE. 

  

Cumpre esclarecer que a prática ocorrida no dia da abertura 

dos envelopes das propostas, a ora RECORRENTE não infringiu qualquer disposto 

legal, senão vejamos o que diz o art. 4, VI e VII, da Lei 10.520/02: 

 

“Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a 

convocação dos interessados e observará as seguintes regras: 



VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão 

pública para recebimento das propostas, devendo o 

interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o 

caso, comprovar a existência dos necessários poderes para 

formulação de propostas e para a prática de todos os demais 

atos inerentes ao certame; 

VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, 

apresentarão declaração dando ciência de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os 

envelopes contendo a indicação do objeto e do preço 

oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à 

verificação da conformidade das propostas com os requisitos 

estabelecidos no instrumento convocatório;” 

 

Nota-se que o espírito do legislador foi de preservar a 

indicação do objeto e do preço oferecidos, sendo que as credenciais não guardaram 

o mesmo cuidado para a apresentação. Ou seja, ainda que apresentados 

documentos de credenciamento fora do envelope, tal ocorrência não poderia, de 

forma alguma, inabilitar a RECORRENTE. 

 

Tanto é assim que, após a abertura dos envelopes, a proposta 

da RECORRENTE foi a vencedora, atingindo o escopo da Lei das Licitações, que a 

garantia da maior economicidade pelo poder público. 

 

O formalismo excessivo exigido no certame licitatório obsta, 

inclusive, o resguardo do próprio interesse público que, como já se disse alhures, 

consiste na obtenção do menor preço. 

 

Mais uma vez, insiste-se, que a documentação referente ao 

credenciamento da RECORRENTE não interferiu em absolutamente nada quanto ao 

objeto da licitação, nem trouxe vantagem indevida à RECORRENTE, devendo ser 

revertida a decisão que inabilitou a RECORRENTE. 

 

DO PEDIDO 

 



Diante ao exposto, tendo em vista que a RECORRENTE 

atendeu a todos os requisitos exigidos no processo licitatório, bem como ante a 

apresentação de proposta mais vantajosa apresentada para o Município de Campo 

Erê (SC), não obstante, requer-se, também, que seja deferido o pleito da 

RECORRENTE para reformar a decisão que inabilitou-a do certame, prosseguindo-se 

o certame até seus ulteriores termos. 

 

 

 

Termos em que 

Pede Deferimento. 

 

Joaçaba, 15 de julho de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

A.S. Instituto Planejamento e Serviços 

 


