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RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO DE OUTREM 

 

Ilustríssimo Senhor Pregoeiro (a) e demais membros da comissão de licitações da 
Prefeitura Municipal de Sapucaia-PA. Através deste apresentamos recurso administrativo 
devido contestando a habilitação da empresa  RUBENS VALADAO SILVA . 

 
Ref.: EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº Pregão Eletrônico - 019/PMS/2022 
 
ALPHA SERVIÇOS & LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA , inscrita no CNPJ: 
28.583.196/0001-03, com sede na Rua V02 S/N QUADRA 08 LOTE 01  – FLOR DE LIZ II 
–Canãa dos Carajás-PA, CEP 68.537-970, neste ato, por seu representante legal, infra-
assinado, tempestivamente, vem, com fulcro na Lei nº 8666 / 93, à presença de Vossa 
Excelência, a fim de interpor recurso. 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que habilitou indevidamente a 
licitante RUBENS VALADAO SILVA nos intens 16 a 21 do presente pregão, 
demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir articuladas:  

 

DOS FATOS SUBJACENTES 

Conforme será demonstrado a seguir, a decisão recorrida deve ser reavaliada pela 
autoridade julgadora, uma vez que a licitante RUBENS VALADAO SILVA apresentou 

atestado de capacidade técnica em desacordo com as regras do edital e a legislação 
vigente.  

Estabelece o item 9.5.1 do presente edital  

Qualificação Técnica 9.5.1. A comprovação da qualificação técnica deverá ser feita 
através de apresentação de no mínimo 01 (Um) atestado de capacidade técnica 
fornecida por órgão público ou privado comprovando que já executou e/ou executa 
o fornecimento dos itens com características semelhantes ao objeto do presente 
certame. ;  

Conforme estabelece a constituição federal,em seu artigo 37,inciso XXI, há permissão nas 
licitações publicas, de exigencias de qualificação técnica e economica indispensáveis á 
garantia do cumprimentos das obrigações pois se caracterizam como instrumentos 
eficazes de garantia para boa execução dos serviços públicos.  

Ou seja, a previsão referente a exigência de qualificação técnica minima, dimensionada 
pela necessiade de apresentação de atestado técnico que comprovem ter a licitante 
executado serviços idêntico ou similar, em caractéristicas,prazos e quantidades ao objeto 
da presente licitação encontra-se perfeitamente resguardada pelos preceitos legais e 
cosntitucionais , apresentado-se indispensáveis para salvaguardar o interesse público , em 
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especial nas constratações de obras e serviços. 

Para o cumprimento do item 9.5.1, a empresa  RUBENS VALADAO SILVA apresentou atestados 
técnicos, declarando que aquela fornece LOCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ,indo contra o objeto 
da presente licitação e dos itens 16 a 21 da qual foi habilitada. 

o atestado apresentado não se presta à comprovação da capacidade técnica nos termos 
expostos no edital, no Termo de Referência do presente pregão e na legislação vigente, 
não espelha objeto com características similares ao do pregão em apreço; razão pela qual 
deve ser a licitante recorrida inabilitada.A decisão de inabilitação, é, portanto, inevitável, e 
manter esta licitante no processo licitatório acarretará óbvia violação ao princípio da estrita 
vinculação ao instrumento convocatório. 

E isto é o que claramente informa a própria Lei 8.666/93, em seu art.41, como se vê:  

"Art.41 – A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, a que se 
acha estritamente vinculada." (o grifo é nosso) 

Também denominado de princípio do procedimento formal, nominado dentre os 
pertinentes à licitação por HELY LOPES MEIRELLES, em sua obra "Direito 
Administrativo Brasileiro", RT, 16ª ed., 1991, à p.242, temos que: 

"Procedimento formal - O princípio do procedimento formal é o que impõe a vinculação da 
licitação às prescrições legais que a regem em todos os seus atos e fases. essas 
prescrições decorrem não só da lei, mas também do regulamento, do caderno de 
obrigações e até do próprio edital ou convite, que complementa as normas superiores, 
tendo em vista a licitação a que se refere (Estatuto, art.4º)." 

Já IVAN BARBOSA RIGOLIN, em sua obra "Manual Prático das Licitações", Saraiva, 
1991, à p.36, referindo-se ao mesmo princípio, diz: 

"PRINCÍPIO DA LEGALIDADE Este é o princípio louvado há décadas em prosa e verso 
pelos mais destacados publicistas não apenas pátrios, mas, antes mesmo deles, das 
nações mais avançadas, como pedra angular da atuação da Administração pública. 
primeiro fundamento de legitimidade dos atos da Administração, esse princípio não figura 
entre aqueles constantes do art.3º do Estatuto, mas figura na Constituição (art.37), e, 
independentemente disso, anda que nem dela figurasse, seria sempre, em tema de 
licitação, o princípio basilar a nortear a conduta do ente público, a lhe estruturar passo a 
passo, todo o procedimento. Não tem o menor propósito, tão importante é o princípio da 
legalidade, sequer cogitar realizar uma licitação sem de dispor de vasta e detalhada 
legislação disciplinadora do procedimento. O princípio significa exatamente isto: somente 
será legítimo, correto, válido, aceitável, regular, qualquer ato administrativo, incluso no 
procedimento licitatório, se obedecer ele, com inteiro rigor, o roteiro dado pela lei. Diz-se 
que a licitação é um procedimento vinculado, e o significado da afirmação é precisamente 
o de que a vontade da lei vincula a vontade do licitador, ou seja: nenhuma liberdade tem 
esse último de agir discricionariamente segundo sua escolha ou seu gosto particular, mas 
apenas pode atuar na estrita conformidade do comando da lei." 

Concludentemente, não há como manter-se a licitante RUBENS VALADAO SILVA, no 
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processo licitatório, impondo-se sua inabilitação/desclassificação. 

DO PEDIDO 

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito para 
que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, requer que, nos 
termos do art. 109, §4º, da Lei Federal n.º 8.666/93, o Ilmo. Pregoeiro (a) reconsidere a 
decisão anteriormente proferida, para inabilitar a licitante em menção, pelas razões 
evidenciadas no presente recurso administrativo 

Caso assim não entenda, nos termos do mesmo art. 109, §4º, da Lei de Licitações, requer 
seja encaminhado à autoridade superior, à qual se requer a reforma da decisão recorrida, 
à vista das circunstâncias impeditivas da habilitação da licitante RUBENS VALADAO 
SILVA, acima expostas. 

 

Termos em que,  

Pede Deferimento. 

 
Canãa dos Carajás (PA), 21 de outubro de 2022. 
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