Processo nº. 09.0129/2009
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2009 – 2ª chamada
Objeto: Contratação de empresa especializada em programas de estágio, visando contratar
estagiários que cursam nível superior em áreas de Licenciatura e Bacharelados,
A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIE, Pessoa Jurídica de Direito
Privado, inscrita no CNPJ, sob o nº 61.600.839/0001-55, protocolou nesta Coordenadoria na data de
29 de setembro de 2010 às 16 horas e 40 minutos, endereçado a este Pregoeiro designado para a
realização do certame a Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico de nº 072/2009 – 2ª chamada,
com as seguintes referências: Objeto: Contratação de empresa especializada em programas de
estágio, visando contratar estagiários que cursam nível superior em áreas de Licenciatura e
Bacharelados,
.
O Pregoeiro, designado em face dos termos do recurso em referência, esposa os seguintes
entendimentos:
DA TEMPESTIVIDADE
Acolho as presentes razão de recurso, visto que interpostas tempestivamente, razão pela qual,
apresentamos as alegações da tempestividade da seguinte forma: A empresa CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIE, apresentou suas razões de recurso dentro do
prazo pertinente, conforme redação dos incisos XVIII a XXI, do Artigo 4º, da Lei 10.520/02, que
tratam do recurso:
"XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata
e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo
de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
DOS FATOS
Em resumo a empresa requer que seja considerada habilitada, atendida as disposições do item
13.6.2 quanto a “fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante ou em outro órgão equivalente.” pois afirmar ser associação sem fins lucrativos, e seu
estatuto em tese é registrado em Cartório e seu balanço igualmente, portanto não há como registrar
na Junta comercial por não se tratar de sociedade comercial, além de que trata-se de sociedade civil
ao qual serpa registrada no cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Suscita questões sobre a
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habilitação da empresa IEL, que também foi considerada inabilitada por motivos análogos, a
empresa não apresentou contra-razões.
DO JULGAMENTO
Para uma melhor visualização dos itens debatidos colacionamos:
13.6.1.1 - As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente
exercício, deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na
forma da lei;

13.6.1.2 – Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
13.6.2 - por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado ou registrado na
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão
equivalente.

Verificamos que do item mencionado foi procedida análise técnica contábil que pelo Sr. Sidomar
Pereira da Silva, que por coincidência, atuou como pregoeiro substituto na sessão que se referiu a
etapa de lances. Neste norte anexo na presente resposta também Parecer Contábil que identifica as
incoerências localizadas na habilitação da empresa.
No ato convocatório constam todas as normas e critérios aplicáveis à licitação. É por meio dele que
o Poder Público chama os potenciais interessados em contratar com ele e apresenta o objeto a ser
licitado, o procedimento adotado, as condições de realização da licitação, bem como a forma de
participação dos licitantes. Nele devem constar necessariamente os critérios de aceitabilidade e
julgamento das propostas, bem como as formas de execução do futuro contrato.
O instrumento convocatório apresenta-se de duas formas: edital e convite. O primeiro é utilizado
nas modalidades concorrência, pregão, concurso, tomada de preços e leilão. Já a segunda é a apenas
utilizado na modalidade convite.
Neste diapasão, é devido a tal princípio que os instrumentos convocatórios edital ou convite devem
ser obrigatoriamente observados, seja pelos licitantes, seja pela Administração Pública. A
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inobservância do que consta no instrumento convocatório gera nulidade do procedimento, visto que
esse o instrumento regulador da licitação.
“Art. 41. A Administração não pode descumpriras normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. (L.8.666/93).
Reafirmando esta regra colacionamos célebre doutrina:
“Em sendo lei, o Edital com os seus termos atrelam tanto à Administração,
que estará estritamente subordinada a seus próprios atos, quanto às
concorrentes – sabedoras do inteiro teor do certame.
De fato, em regra, depois de publicado o Edital, não deve mais a
Administração promover-lhe alterações até findo o certame, proibindo-se a
existência de cláusulas ad hoc, salvo se inverso exigir o interesse público,
manifestamente comprovado. Trata-se de garantia à moralidade e
impessoalidade administrativa, bem como ao primado da segurança jurídica.
A Administração e as licitantes ficam restritas ao que lhes é solicitado ou
permitido no Edital, quanto ao procedimento, à documentação, às propostas,
ao julgamento e ao contrato. Todos os atos decorrentes do procedimento
licitatório, por óbvio, vincular-se-ão ao contrato.
Na percepção de Diógenes Gasparini, "submete tanto a Administração
Pública licitante como os interessados na licitação, os proponentes, à rigorosa
observância dos termos e condições do edital".

DA CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, delibero por não acatar o referido recurso, visto que, requer
desconsideração de expressa exigência do edital ao qual toda a administração e os interessados
estão vinculados, além de que, parecer técnico anexo a presente decisão conforme os fatos acima
expostos.

Porto Velho, 04 de outubro de 2010.

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA
Pregoeiro
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