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DECISÃO DA COMISSÃO DE PREGÃO SOBRE O RECURSO INTERPOSTO 

CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PROCESSO LICITATÓRIO N. º 032/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 021/2019 

 
PRELIMINARES  

A Comissão Especial de Pregão, nomeada pela Resolução n. º 075/2019 comunica aos 

interessados que quanto ao recurso interposto pela empresa ALMEIDA BEZERRA & CIA 

LTDA. contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação que julgou habilitada a 

empresa DISPOSUL PRODUTOS ÓPTICOS – EIRELI-ME, DECIDE: 

 

RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

1. Descumprimento ao item 8.4 alínea “b” do edital; 

2. Descumprimento ao item 8.4 alínea “d” inciso IV do edital; 

3. Descumprimento quanto ao item 8.2.2 e 8.2.4 do edital; 

4. Ausência de autenticação cartorária de documentos apresentados. 

 

ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 

1) ITEM 8.4 ALÍNEA “B” DO EDITAL – Sobre tal aspecto, a empresa DISPOSUL 

PRODUTOS ÓTICOS LTDA. – ME juntou aos autos “Atestado de Capacidade Técnica” 

subscrita por Vainir Linhares, representante de PRISMA FOTO ÓTICA LTDA – ME, 

inscrita no CNPJ/MF sob n.º 77.739.381/0001-50. Ainda em pesquisa junto ao sitio 

oficial do Ministério da Fazenda, constatou-se que a Sociedade PRISMA FOTO ÓTICA 

LTDA. – ME, em nada se confunde com a Sociedade DISPOSUL ÓTICOS LTDA. – ME. 

Embora a sociedade PRISMA FOTO OTICA LTDA – ME, seja pessoa jurídica de direito 

privado, em nada desabona a declaração por ela atestada, seja porque atua no 

mesmo ramo que a empresa declarada vencedora (47.74.1-00 – Comércio varejista 

de artigos de óptica), seja porque o item 8.4 “b” do edital permitiu que a declaração 

partisse de entidade privada, que expressamente declarou que a empresa declarada 

vencedora se encontra apta para “ fornecer os devidos serviços e materiais a que se 

propõe nesta licitação”. 
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Portanto não há razão para desqualificar a Declaração apresentada, 

principalmente porque diferente do que alegado pelo Recorrente não foi produzida 

pela Recorrida. 

 

2) 8.4 ALÍNEA “D” INCISO IV DO EDITAL – A Recorrente alega que a Empresa 

vencedora apresentou CTPS com indicativo de baixa do Contrato de Trabalho, o que 

não poderia ser suprido pelo poder de diligencia da Comissão de Licitação/Pregoeiro 

ou com juntada a posteriori de documentação, argumento improcedente, sem razão. 

Consta expressamente do Edital que o Pregoeiro tem poderes para promover 

diligências que não maculem os princípios basilares da licitação, mas respeitem a 

eficiência administrativa e a superação de meros equívocos, como foi o caso. 

Conforme constato em ata a empresa vencedora apresentou por equívoco a 

cópia da página da CTPS do desligamento do profissional responsável técnico e não de 

sua contratação, o que foi pronta e presencialmente sanado, mediante a apresentação 

da CTPS constatando a página com o registro de novo vínculo empregatício, 

atendendo à exigência do Edital, sendo considerado suficiente pelo Pregoeiro. 

 

3) ITEM 8.2.2 E 8.2.4 DO EDITAL – A recorrente afirma que a empresa 

declarada vencedora deixou de atender ao disposto nos itens 8.2.2 e 8.2.4 do Edital, 

uma vez que o Balanço Patrimonial apresentado não foi devidamente autenticado pela 

Junta Comercial e que a totalidade das páginas não foi devidamente autenticado pela 

Junta Comercial e em cartório. 

A título de cumprimento dos requisitos da qualificação econômica a empresa 

DISPOSUL PRODUTOS ÓTICOS LTDA. – ME apresentou Balanço Patrimonial contendo 

Ativo, Passivo e Demonstração do Resultado do Exercício, tudo devidamente subscrito 

por Contador. Também juntou aos autos Declaração de Índice de Solvência com 

resultado superior a 1 (2,86), bem como indicação de receita operacional bruta anual 

de aproximadamente 1 milhão de reais, o que atende a expectativa de atendimento 

do quantitativo deste Contrato com a Administração Pública até o seu regular término. 

Especificamente sobre o balanço patrimonial, que integra parte da qualificação 

econômico – financeira, juntamente com as certidões negativas apresentadas pela 

Empresa Vencedora, e outros documentos, não se pode esquecer que o edital 

explicitou que sua apresentação ocorreria na FORMA DA LEI.  
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4) AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO CARTORÁRIA DE DOCUMENTOS 

APRESENTADOS – Por fim, a recorrente alega que foram apresentadas cópias de 

documentos, como RG, CPF e Carteira de Trabalho sem a devida autenticação, 

também no que tange aos documentos contábeis, o que afrontaria a lei de licitações, 

sem razão. A criação da Lei Federal n. º 13.726/2018, buscou racionalizar atos e 

procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios inclusive no âmbito das licitações públicas, por meio da supressão ou 

a simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas, cujo o 

custo econômico ou social, tanto para o erário como para o cidadão. A aferição da 

autenticidade dos documentos apresentados, acompanhados de meras cópias simples, 

é um DEVER do agente público e não representa nenhuma ofensa à legalidade, mas 

sim sua precisa observância. 

 

Portanto, não há razões para reconsiderar a decisão que sagrou vencedora do certame 

a empresa DISPOSUL PRODUTOS ÓTICOS EIRELI. 

DECISÃO 

Portanto após análise e parecer da Assessoria Jurídica sob nº 11/2019, deste 

Consórcio, decide-se pela improcedência das razões apontadas, mantendo se a 

decisão já proferida por esta Comissão. 

 

Pato Branco, PR, 19 de junho de 2019. 

 

 

Cacilda Aparecida Santos 

Pregoeira 


