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A Superintendência de Licitações da Prefeitura de Porto Velho. 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019/SML/PVH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02.0049/2018 

 

 

 

 

LUAMARTE SONORIZAÇÃO EIRELI-ME, CNPJ: 12.920.840/0001-51, sediada: Rua 

George Resky, n° 4642, Sala 01, bairro Agenor de Carvalho, CEP: 76820-332 no município de 

Porto Velho/RO, vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, nos autos do 

Pregão Eletrônico epígrafe, com fulcro no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93, por 

meio de seu Representante abaixo assinado, vem, muito respeitosamente, à presença de 

Vossa Senhoria, nos autos  do Pregão Eletrônico em epígrafe, com fulcro no art. 109, inciso I,  

alínea “a” da Lei 8.666/93, apresentar tempestivamente  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

contra a decisão da ilustre pregoeira que declarou a empresa recorrente 

inabilitada por não apresentar a certidão negativa estadual. 

I – BREVE RELATO DOS FATOS 

Trata-se de o presente expediente de licitação na modalidade de PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, que tem por objeto: registro de preços, pelo prazo de 

12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de locação de equipamentos e estrutura para realização de eventos, visando atender 

as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho. 

Ocorre que a empresa recorrente foi declarada inabilitada por não apresentar a 

certidão estadual, certidão esta, que pode ser confirmada junto ao SICAF, sistema este que é 

requisito para a participação da licitação,  portanto o excesso de formalismo não pode ser 

motivo para desclassificar a empresa ao qual provavelmente tenha ofertado o menor valor 
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se torna completamente passível de ser reconsiderado pela autoridade competente 

conforme argumentos fáticos que se verá a seguir. 

 

II – DAS RAZÕES DO RECURSO 

A Comissão de Licitação ao considerar a recorrente inabilitada sob o argumento 

acima enunciado, incorreu na prática de ato manifestamente ilegal. 

Conforme o item 4.1 do edital, para participar do processo de licitação, é 

necessário que as empresas estejam credenciadas no Sistema de Cadastro de Fornecedores 

do Município de Porto Velho, no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 

que “é um sistema automatizado de informações através do qual os fornecedores se 

cadastram gratuitamente, com a finalidade de fornecer materiais ou prestar serviços para os 

órgãos da Administração Pública Federal Direta, Autarquias e Fundações, que possui 

validade anual”. 

Ainda sobre o edital, em seu item 10.3, em relação à regularidade fiscal, as 

empresas licitantes, deveriam fazer prova da regularidade para coma a Fazenda Estadual. 

Ocorre que, para o cadastramento junto ao SICAF é necessária uma lista de 

documentação, dentre elas a cópia simples acompanhada do original ou cópias autenticadas 

da Certidão de Quitação com a Fazenda Estadual, tal documento, atende ao exigido no edital. 

Assim sendo, uma vez que a recorrente provou a regularidade de sua situação 

estadual, por estar cadastrada junto ao SICAF, é ilegal inabilitar sua concorrência tendo em 

vista a falta de apresentação apenas da Certidão Negativa Estadual, considerando que 

através de uma simples diligencia o vício pode ser sanado.  

Consoante o art. o art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 preceitua que: “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.” (Grifo nosso) 

Tal procedimento administrativo tem a finalidade de esclarecer as dúvidas 

contidas nas documentações apresentadas no processo de licitação, assegurando um 

julgamento correto e realmente mais vantajosa, para os participantes do processo licitatório. 
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Isto posto, a diligência é o meio adequado para o caso em questão, no sentido de 

sanar qualquer equivoco presente e por fim se confirmar a proposta apresentada por esta 

empresa para que esteja apta a participação do certame.  

Ainda assim, desde que não cause prejuízo à administração pública, uma empresa 

não pode ser excluída do processo de licitação por conta de questões irrelevantes, como 

omissões ou irregularidades formais na documentação ou nas propostas. 

A formalidade excessiva evidencia possíveis danos ao interesse público, que visa 

o menor preço e a proposta que melhor atende seus interesses. 

 

III- DOS PEDIDOS 

Diante de todo exposto, requer que o Recurso Administrativo, seja julgado 

TOTALMENTE PROCEDENTE para que se reconheça a ilegalidade da decisão que inabilitou a 

empresa LUAMARTE SONORIZAÇÃO EIRELI-ME, promova a diligência para dirimir as 

dúvidas presentes e admita a participação da recorrente na fase seguinte da licitação, já que 

habilitada a tanto a mesma está. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento, 

Porto Velho, RO, 25 de março de 2019. 

 

 

 

 

 

 


