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CONSÓRCIO VERIFICADOR PPP MG-050, já qualificada nos 

autos da licitação em epígrafe, vem, respeitosamente, com fulcro no item 11.2.3. 

do edital, interpor a presente IMPUGNAÇÃO AO RECURSO apresentado 

pela licitante Consórcio Maciel e Future, requerendo, na forma da lei em estrito 

cumprimento às disposições editalícias, seja o mesmo julgado improcedente, 

mantendo-se a bem lançada decisão nos termos em que proferida. 

 

I – DA ESPÉCIE 

 

De modo bastante objetivo, busca a presente impugnação recursal demonstrar a 

total falta de plausibilidade do recurso administrativo apresentado pela licitante 

Consórcio Maciel e Future a qual tenta reverter julgamento que lhe foi 

desfavorável no âmbito do presente procedimento licitatório. 

 

Ao contrário do que afirma, no entanto, verifica-se que a decisão proferida por 

esses Julgadores foi fundamentada com base na lei e no edital, bem como 

devidamente motivada, ou seja, pautado estritamente na observância dos 

princípios norteadores da licitação e nas disposições do edital, sendo incoerentes 

e desprovidas de fundamento as alegações trazidas. 

 

Na verdade, o consórcio inabilitado busca apenas tumultuar o procedimento 

licitatório na medida em que o descumprimento ao edital apontado na r. decisão 

proferida foi bastante claro, inexistindo medida outra senão a sua exclusão, sendo 



 
certo que a solicitação de diligência aventada pela recorrente como uma 

possibilidade afronta claramente às disposições legais e às regras do próprio 

edital, lei interna da licitação. 

 

Por outro lado, a alegação de suposta ausência de motivação no julgamento beira 

ao absurdo, na medida em que a decisão proferida, além dos demais motivos 

discriminados, indicou claramente onde a documentação incompleta apresentada 

pela recorrente se encontrava: “conforme página 1 do documento anexado 

denominado “Arquivo_Complementar_2.pdf”, ou seja, trata-se de informação 

e documentação acessível publicamente. Ademais, a própria empresa recorrente 

tem ciência da referida documentação já que ela mesma fez a inserção 

equivocada de tal documento. 

 

Muito menos se alegue, como faz a recorrente, que as irregularidades apontadas 

em sua documentação deveriam ser ignoradas em função do interesse público na 

seleção da proposta mais vantajosa.  
 

Tal tipo de argumento é completamente improcedente na medida em que: 1) o 

edital é lei interna da licitação, sendo suas regras previamente divulgadas com 

antecedência a todos os interessados; 2) se o licitante discordava de suas 

cláusulas deveria ter impugnado o edital no prazo legal permitido em lei; e 3) o 

menor preço não opera isoladamente e não pode seduzir a Administração Pública 

a ponto de fazê-la ignorar quesitos importantes do edital (do contrário, basta que 

daqui em diante o licitante apresente o menor preço não importando mais as 

regras estabelecidas no edital; e 4) a diligência esclarecedora não se presta a 

permitir a reapresentação de documentos de habilitação como solicitado pela 

recorrente. 

 

II –DO RECURSO DA LICITANTE CONSÓRCIO MACIEL E FUTURE 
 
II.1. Descumprimento ao Item 10.2.2. do Edital 
 

A Recorrente, inicialmente, tenta induzir essa i. Pregoeira a erro, apontando que 

as graves falhas por ela cometida poderiam ter sido flexibilizadas por meio da 



 
reapresentação de documentos (o que a norma não permite) ou que haveria 

supostamente a ausência de motivação no julgamento proferido. 

 

Contudo, salta aos olhos que os erros cometidos na documentação de habilitação 

da recorrida não são meras formalidades, até porque expressamente confrontam 

condições obrigatórias do edital, ou seja, não poderiam mesmo ser simplesmente 

toleradas sob risco de afronta à legislação. 
 

A Recorrente simplesmente não observou as mínimas disposições do edital, sendo 

certo que todas elas foram divulgadas a todos os participantes com antecedência 

e não impugnadas. E, no caso concreto, foi constatada a não apresentação da 

documentação atualizada das consorciadas relativa ao Balanço patrimonial e 

Demonstrações contábeis da empresa Maciel Consultores S/S Ltda., bem como a 

Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS) e a prova de quitação com a 

Fazenda Municipal da empresa Future Motion Brasil Serviços de Engenharia 

Consultiva Ltda. 

 

Nesse sentido, caberia apenas observar o disposto no item 10.2.2. do ato 

convocatório: 

 

“10.2.2. É DEVER DO LICITANTE ATUALIZAR PREVIAMENTE 
AS COMPROVAÇÕES CONSTANTES DO CAGEF PARA QUE 
ESTEJAM VIGENTES NA DATA DA ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA, ou ENCAMINHAR, EM CONJUNTO COM A 
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, A RESPECTIVA 
DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA.” 

 

Do acima exposto, a obrigação do licitante em manter a sua documentação 

atualizada constante do CAGEF se tratava de uma regra expressa do edital, a qual 

era, por sua vez, de total conhecimento da recorrente a qual ainda assim 

apresentou parte da documentação de habilitação vencida e nem mesmo 

encaminhou as versões atualizadas em conjunto com a proposta adequada ao 

lance final. Em suma, a recorrente teve todas as chances, inclusive em momento 

posterior, em apresentar a documentação de habilitação exigida pelo edital e 

mesmo assim deixou de atender às exigências editalícias. 

 



 
Isso, por si só, já bastaria para encerrar qualquer discussão a respeito da decisão 

recorrida. A recorrente inegavelmente deixou de cumprir requisito explicitamente 

determinado pelo item 10.2.2. do edital. Não bastasse isso, é sabido que cabe ao 

licitante em procedimentos licitatórios a atenção no momento da preparação de 

sua documentação e proposta, inclusive, sendo necessária a leitura das 

disposições do edital e de suas exigências. Todavia, ao verificar sua falha, a 

recorrente passa a ignorar às regras disciplinadas pelo ato convocatório as quais, 

inclusive, se encontra vinculada e submetida.  

 

Pior ainda, em relação à documentação VENCIDA, a recorrente teve o desplante 

de solicitar em sua peça recursal a realização de uma diligência para que lhe seja 

permitida a reapresentação dos documentos apontados como irregulares: 

 

“Num segundo momento, prezada comissão, sobre a suposta 
invalidade dos documentos apresentados e constantes no 
CAGEF das empresas, convém destacar que simples deflagração 
de diligência/SOLICITAÇÃO DE REAPRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS sanaria o simples vício em questão.” 

 

Com efeito, observa-se que a recorrente deseja a REAPRESENTAÇÃO dos 

documentos de habilitação que deixou de apresentar no certame, o que, 

sabidamente, não possui amparo legal, uma vez ser proibida a juntada em 

diligência de informação ou documentação de habilitação que deveria ter sido 

apresentada originalmente pelo licitante. Sobre casos semelhantes a este o 

Tribunal de Contas da União já se manifestou a este respeito, não admitindo a 

realização de diligências para suprir eventual ausência das informações 

originalmente demandadas aos participantes:  

 

ACÓRDÃO Nº 1783/2017 

“[...] 35. Observe que o esclarecimento da situação por meio de análise 
em conjunto do Balanço Patrimonial, da DRE e da relação de 
compromissos apresentada, como sugerido pela representante (peça 1, 
p. 2), NÃO SERIA CAPAZ DE SUPRIR UM DOCUMENTO 
OBRIGATÓRIO, PREVISTO NO EDITAL, QUE DEVERIA TER 
SIDO APRESENTADO JUNTO DA PROPOSTA ORIGINAL.  
 

36. ALÉM DISSO, NÃO PODE SER CONSIDERADA FALHA 
MERAMENTE FORMAL A NÃO APRESENTAÇÃO DE 



 
DOCUMENTO INSERIDO NA IN SLTI/MP 2/2008 A PARTIR DE 
RECOMENDAÇÃO DO PRÓPRIO TCU, por meio do 
paradigmático Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário, caracterizando, 
portanto, uma falha substancial. A ausência da justificativa prevista 
no edital impede que a Administração conclua pela suficiência 
das informações apresentadas e não permite, ao pregoeiro, 
proceder com a habilitação da licitante.  
37. De fato, conforme demonstrado pelo BCB, a jurisprudência 
apresentada nos Acórdãos TCU 3.381/2013, 357/2015, 2.370/2015, 
2.873/2014 e 3.418/2014, todos do Plenário, apesar de tratarem do 
formalismo moderado, não cuidam especificamente da questão 
abordada neste processo, que se diferencia dos demais por se 
tratar de apresentação de documento que deveria constar 
originariamente da proposta. 38. Logo, POR SER DE 
APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA, A JUSTIFICATIVA NÃO MAIS 
PODERIA TER SIDO OBTIDA POR MEIO DE DILIGÊNCIA POR 
ESTAR EM DESACORDO COM O § 3º DO ART. 43 DA LEI DE 
LICITAÇÕES. 39.  

[...] VOTO [...] 5. Com base no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, aplicável 
subsidiariamente aos pregões (art. 9º da Lei 10.520/2002), a 
jurisprudência deste Tribunal é no sentido de ser possível, em 
qualquer fase do certame, a realização de diligências para que se 
esclareça ou complemente a instrução do processo licitatório, 
VEDADA A INCLUSÃO DE DOCUMENTO OU INFORMAÇÃO QUE 
DEVERIA INTEGRAR A PROPOSTA ORIGINAL.” (TCU, Sala das 
Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 16 de agosto de 
2017. Relator: Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO) 

 

Do exposto, constata-se, sem dificuldades, que os documentos de habilitação que 

a recorrente intenciona apresentar agora em sede recursal não se trata de algo a 

ser comprovado mediante diligência, posto que originalmente solicitadas pelo 

edital como obrigação (DEVER) a ser atendida na documentação de habilitação. A 

diligência prevista em lei não se presta a esse tipo de finalidade. 

 

O próprio TCU deixou claro que, embora exista na lei o instituto da diligência, 

este serve apenas às falhas de caráter formal, de fácil correção de lacunas nas 

informações presentes nas propostas. No entanto, na situação em apreço, os 

documentos de habilitação simplesmente foram apresentados vencidos pela 

recorrente, o que, conforme decisões acima expostas, caracteriza grave 

descumprimento ao edital e enseja automaticamente a inabilitação do licitante.  

 



 
Nobres Julgadores, a lei expressamente proíbe a realização de diligência para 

acrescentar informação ou documento que deveria constar 

originariamente da documentação apresentada pelo licitante, o que segue 

o disposto na Lei nº 8.666/93:  

“§ 3o do Artigo 43 - 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.” 

  
Por outro lado, a tentativa de impor a realização de uma diligência afrontosa à 

norma para sanar o descumprimento da recorrente ao edital beira à má-fé, pois, 

caso permitida tal “solução” estar-se-ia ignorando as regras do edital e os 

Princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório, da Legalidade e da 

Igualdade.  

 

Não se trata o caso de falha formal ou de complementação de uma informação 

constante da documentação de habilitação original, mas, sim, literalmente da 

reapresentação dos próprios documentos não apresentados. Em contrapartida, a 

diligência prevista em lei serve exclusivamente para esclarecer ou complementar 

a instrução do processo e NÃO para acrescentar INFORMAÇÃO que, nos 

termos do edital, DEVERIA ser apresentada pelo licitante, como é o caso.  

Segundo Marçal Justen Filho12: 

 

“[...] INEXISTIRÁ A POSSIBILIDADE DE SUPRIR DEFEITOS 
IMPUTÁVEIS AOS LICITANTES. [...]. NESSE SENTIDO, HÁ 
DECISÃO ONDE SE LÊ: “...REABILITAÇÃO DE CONCORRENTE – 
ILEGALIDADE – ENTREGA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS 
FALTANTES, APÓS A DECISÃO INABILITADORA NÃO 
RECORRIDA – INADMISSIBILIDADE – ATUAÇÃO VINCULADA 
DA COMISSÃO JULGADORA, À QUAL NÃO É DADO ALTERAR 
CRITÉRIOS QUANDO DA FASE DE HABILITAÇÃO – OFENSA 
AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS DEMAIS PARTICIPANTES 
DE EXIGIR A APLICAÇÃO GERAL DA NORMA...”  
 

“DÚVIDA SOBRE O PREENCHIMENTO DE REQUISITOS NÃO 
SE PODE RESOLVER ATRAVÉS DE UMA “PRESUNÇÃO” 

 
1Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 9a edição. Dialética. São Paulo.p. 398. 
2 Op. cit. p.433. 



 
FAVORÁVEL AO LICITANTE. ALIÁS, MUITO PELO 
CONTRÁRIO: INCUMBE AO INTERESSADO PROVAR O 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS; SE NÃO FIZER 
PROVA, DE MODO SATISFATÓRIO, A SOLUÇÃO SERÁ SUA 
INABILITAÇÃO. NÃO HÁ CABIMENTO PARA PRESUNÇÕES: 
OU OS REQUISITOS FORAM ATENDIDOS DE MODO CABAL 
OU NÃO O FORAM.” 

 

O edital foi bem claro: o licitante deveria atender às condições mínimas 

exigidas para fins de habilitação e deixar sua documentação atualizada 

no CAGEF, ou seja, não havia exceções ainda mais para o caso da apresentação 

de documentação vencida. 

O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório implica que, em um 

certame licitatório, o edital se torna lei interna da licitação, traçando as 

diretrizes para sua realização, fixando as condições para participação dos 

interessados e estabelecendo o processamento adequado à apreciação e 

julgamento das propostas. Portanto, é indispensável que as próprias 

autoridades administrativas respeitem as regras do jogo. Segundo Maria 

Sylvia Zanella di Pietro3: 

 
“O procedimento da licitação é vinculado à lei e ao edital. [...] A 
LIBERALIDADE EM RELAÇÃO A UM LICITANTE VEM EM 
PREJUÍZO DOS OUTROS, QUE ATENDERAM A TODAS AS 
EXIGÊNCIAS DO EDITAL, OFENDENDO, PORTANTO, O 
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NO CURSO DO PROCEDIMENTO, 
TODAS AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO EDITAL DEVEM, 
EM PRINCÍPIO, SER ATENDIDAS POR TODOS OS LICITANTES, 
NÃO CABENDO INVOCAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 
PARA AFASTAR O CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE 
EXIGIDA IGUALMENTE NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, 
PARA TODOS OS LICITANTES, SOB PENA DE OFENSA AOS 
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA.” 
 

Em outras palavras, em uma licitação em que o critério de julgamento é o menor 

preço, ainda que uma das propostas ofertadas, aparentemente, seja a mais barata, 

esta deverá ser sumariamente desconsiderada, caso o licitante não atenda a 

 
3 Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos. 4ª edição, Malheiros, São Paulo. ps.44/45. 



 
todos os requisitos e condições estabelecidos no edital. De acordo com 

Marçal Justen Filho45 

 

“O INTERESSE PÚBLICO, NÃO AUTORIZA, CONTUDO, 
IGNORAREM-SE AS DISPOSIÇÕES NORTEADORAS DO ATO 
CONVOCATÓRIO E DA LEI. NÃO SE ADMITE QUE A 
PRETEXTO DE SELECIONAR A MELHOR PROPOSTA, SEJAM 
AMESQUINHADAS AS GARANTIAS E OS INTERESSES DOS 
LICITANTES E IGNORADO O DISPOSTO NO ATO 
CONVOCATÓRIO. [...] “DÚVIDA SOBRE O PREENCHIMENTO 
DE REQUISITOS NÃO SE PODE RESOLVER ATRAVÉS DE UMA 
“PRESUNÇÃO” FAVORÁVEL AO LICITANTE. ALIÁS, MUITO 
PELO CONTRÁRIO: INCUMBE AO INTERESSADO PROVAR O 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS; SE NÃO FIZER 
PROVA, DE MODO SATISFATÓRIO, A SOLUÇÃO SERÁ SUA 
INABILITAÇÃO. NÃO HÁ CABIMENTO PARA PRESUNÇÕES: 
OU OS REQUISITOS FORAM ATENDIDOS DE MODO CABAL 
OU NÃO O FORAM.” 

 

Por isso, ainda que a proposta tenha sido a de menor preço, o Princípio da 

Igualdade entre os licitantes não pode restar desprezado, já que a classificação a 

qualquer preço, independentemente do não cumprimento dos requisitos exigidos 

expressamente pelo edital, traduzir-se-ia em vantagem indevida a um 

licitante perante os demais competidores.  

 

Dessa forma, habilitar empresa que descumpriu flagrantemente o edital seria 

prestigiar licitante que não atendeu aquilo que o ato convocatório exigiu em 

detrimento das licitantes que cumpriram fielmente às suas disposições. Sobre a 

aplicação do Princípio da Igualdade na fase de habilitação, assim asseverou Maria 

Sylvia Zanella di Pietro6: 

“ACEITAR COMO HABILITADO UM LICITANTE QUE NÃO 
ATENDEU TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL IMPLICA 
CONCEDER A UM LICITANTE PRIVILÉGIO NÃO CONFERIDO 
AOS DEMAIS, MAIS DO QUE ISSO, IMPLICA PREJUÍZO AOS 
DEMAIS, QUE APRESENTARAM TODA A DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA.  

 
4 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12a edição. Dialética. São Paulo-SP. p. 440-441/448. 
5 Op.cit. p.433. 
6 Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos. 4ª edição, Malheiros, São Paulo. ps.44/45. 



 
O interesse público deve ser realmente considerado, bem como o princípio da 

seleção da proposta mais vantajosa, contudo estes não podem fazer com que a 

Administração deixe de observar também aos Princípios da Legalidade, da 

Vinculação ao Edital, da Igualdade entre os licitantes.  

 

Pelo exposto, fica bastante claro que a Recorrida não atendeu às exigências 

mínimas feitas pelo edital ao deixar de apresentar a documentação atualizada das 

consorciadas relativa ao Balanço patrimonial e Demonstrações contábeis da 

empresa Maciel Consultores S/S Ltda., bem como a Prova de quitação com a 

Fazenda Estadual (ICMS) e a prova de quitação com a Fazenda Municipal da 

empresa Future Motion Brasil Serviços de Engenharia Consultiva Ltda. 

 

Com efeito, é impossível agora, após a abertura do certame e encerramento da 

fase de lances, apresentar outros documentos e informações que deveriam 

constar da documentação entregue no envelope de habilitação, sob pena de se 

infringir ao Parágrafo 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93. Segundo a 

jurisprudência nacional em casos semelhantes: 

 

TJ-RS - Reexame Necessário REEX 70050947910 RS (TJ-RS) 
Data de publicação: 13/05/2013 
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATO 
ADMINISTRATIVO. ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
DOCUMENTOS INCOMPLETOS. IMPOSSIBILIDADE DE 
SUPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E 
IGUALDADE ENTRE OS LICITANTES. NÃO APRESENTADOS OS 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES À 
COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO 
LICITANTE, DESCABE BUSCAR SUPRIR A FALTA A SI 
IMPUTÁVEL POR OCASIÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO.  
 
PROVIDÊNCIA QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 
EDITAL, POIS DESATENDE O QUANTO LÁ DETERMINADO, E 
TAMBÉM O PRINCÍPIO DA IGUALDADE, AO PREJUDICAR 
INJUSTIFICADAMENTE OS LICITANTES QUE DILIGENCIARAM 
PARA SATISFAZER, A TEMPO E A CONTENTO, OS 
REQUISITOS CONSTANTES NA LEI FUNDAMENTAL DO 
CERTAME. CONCESSÃO DA ORDEM QUE SE IMPUNHA. 
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA. (Reexame Necessário Nº 70050947910, Vigésima 



 
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 
Kraemer, Julgado em 30/04/2013) 

 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região  

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 
PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO. ATESTADO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA.  
CORRETA A DECISÃO QUE DENEGA A ORDEM QUANDO A 
IMPETRANTE, INABILITADA NO CERTAME LICITATÓRIO, 
NÃO COMPROVA A APTIDÃO TÉCNICA. O ARTIGO 30, I DA 
LEI Nº 8.666/1993 PREVÊ QUE A COMPROVAÇÃO DA 
CAPACITAÇÃO TÉCNICA SERÁ COMPATÍVEL EM 
CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES E PRAZOS COM O 
OBJETO DA LICITAÇÃO. E OS ATESTADOS DE CAPACITAÇÃO 
APRESENTADOS PELA IMPETRANTE ERAM DE SERVIÇOS 
ALHEIOS AO DO OBJETO LICITADO. APELO DA IMPETRANTE 
DESPROVIDO. (TRF-2 - AC: 201051010015416 RJ 2010.51.01.001541-
6, Relator: Desembargador Federal GUILHERME COUTO, Data de 
Julgamento: 31/01/2011, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 
Publicação: E-DJF2R - Data:04/02/2011 - Página:280/281. Grifamos) 

 
 

Esse é também o entendimento de Celso Antonio Bandeira de Mello: 
 

“O edital vincula a Administração e o administrado. Desse modo 
também a Administração tem de seguir à risca o estabelecido 
no edital, o que significa que o poder público não pode alterar 
as regras do jogo durante as sucessivas fases do procedimento 
seletivo. Por outro lado, OS CONCORRENTES TAMBÉM SE 
VINCULAM AOS DISPOSITIVOS DA LEI INTERNA DA 
LICITAÇÃO, NÃO PODENDO EXIGIR DO PODER PÚBLICO 
MAIS DO QUE FOI PRESCRITO NO EDITAL, QUE DEVE SER 
OBSERVADO PONTO POR PONTO.” (grifos nossos) (Celso Antônio 
Bandeira de Melo, R.T. vol. 524, pag. 43). 

Pelo exposto, é visível que o ato convocatório impede que prossiga no certame o 

participante que apresente documentação em desconformidade às suas 

disposições. Segundo Diógenes Gasparini7: 

 

“(...) ESTABELECIDAS AS REGRAS DE CERTA LICITAÇÃO, 
TORNAM-SE ELAS INALTERÁVEIS DURANTE TODO O SEU 
PROCEDIMENTO. NADA JUSTIFICA QUALQUER ALTERAÇÃO 
DE MOMENTO OU PONTUAL PARA ATENDER ESTA OU 
AQUELA SITUAÇÃO.”  

 
7DIREITO ADMINISTRATIVO, Saraiva, 4ª ed., São Paulo, p. 293. 



 
 

Sendo assim, o fato de um licitante ter apresentado a menor oferta não lhe 

confere salvo-conduto a eventual descumprimento às regras de habilitação e de 

proposta, as quais devem valer para todos os licitantes, razão pela qual não resta 

outro caminho senão a manutenção da inabilitação da recorrida no presente 

certame. 

 

II.2. Da Ausência de Motivação  

 

Ao final, a recorrente alega uma suposta ausência de motivação no julgamento 

recorrido, o que, evidentemente, não possui qualquer fundamento.  Ainda mais se 

considerando já ter ela descumprido o item 10.2.2. do ato convocatório, o que já 

seria mais que suficiente à manutenção da sua habilitação no presente certame 

licitatório. 

 

Em síntese, a principal afirmação da peça recursal apresentada é a de que o 

apontamento que registra o arquivo de habilitação técnica apresentado se deu de 

forma incompleta - “Arquivo Complementar_2.pdf” não seria conclusivo, ou seja, 

segundo a recorrente não seria possível concluir quais seriam os 

documentos ou requisitos faltantes ou quais itens do instrumento 

convocatório foram descumpridos. 

 

No entanto, o julgamento em questão, de modo bastante objetivo e transparente, 

apontou claramente onde a documentação de habilitação restou incompleta, 

senão veja-se:  

“ADEMAIS, A PRIMEIRA PARTE DA DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO TÉCNICA ESTÁ INCOMPLETA, 

CONFORME PÁGINA 1 DO DOCUMENTO 
ANEXADO DENOMINADO 
“ARQUIVO_COMPLEMENTAR_2.PDF” 
 

Nesse sentido, não procede a afirmação de um suposto julgamento imotivado. A 

documentação incompleta da habilitação técnica foi identificada, inclusive 

indicando-se expressamente qual seria este documento incompleto: página 1 do 

documento denominado “arquivo complementar 2.PDF” acessível publicamente.  



 
 

Dessa forma, a afirmação de julgamento não motivado é improcedente, na 

medida em que o julgamento proferido por essa i. Pregoeira explicou de modo 

literal o que foi descumprido pela recorrente e, ainda, apontou de modo 

detalhado onde restou constatada a irregularidade, inclusive indicando a 

página em que foi observada a incompletude.  

 

Em suma, a recorrente tem ciência plena sobre qual é a documentação incompleta 

por ela apresentada, até porque ela fez a inserção equivocada de tal documento, 

bastando a ela identificar a página 1 do arquivo complementar 2.PDF. 

 

Com razão, a estratégia da recorrente em alegar a ausência de motivação esbarra 

na objetividade do julgamento proferido e somente serve para tentar desviar o 

foco do descumprimento às normas do edital identificado e, em especial quanto 

aos requisitos de habilitação não atendidos. 

 

III– DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO 

 

Por todo o exposto, demonstrado que não há motivos plausíveis para a reforma 

da decisão proferida, requer seja mantido o julgamento exarado, INDEFERINDO-

SE o recurso apresentado pela licitante Consórcio Maciel e Future, 

mantendo-se sua inabilitação, na forma do item 10.2.2. do edital e em respeito 

ao Parágrafo 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93 e, ainda, aos Princípios da 

Igualdade, da Legalidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório.  

Nestes Termos, 
Requer Deferimento, 
 

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2022. 
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