
Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DE SERGIPE

Ref.: Pregão Eletrônico no 008/2021

MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente qualificada
no processo licitatório em epígrafe, vem, tempestivamente, por meio de seu representante legal, interpor
RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão que declarou a Habilitação da empresa OUTDOOR COMUNICACAO
VISUAL LTDA, CNPJ Nº 37.008.321/0001-42, com fulcro no inciso XVIII, do art. 40, da Lei no 10.520/2002, e
inciso l, alíneas "a" e "b", do art. 109, da Lei no 8.666/93, pelos fundamentos expostos a seguir.
Requer-se, desde já, caso ultrapassado o juízo de retratação, o recebimento das presentes razões de recurso, na
forma prevista em lei, com seu encaminhamento, devidamente informados, à autoridade competente para a devida
apreciação, requerendo a total e completa procedência.
1- DA TEMPESTIVIDADE
De pronto, urge registrar a tempestividade do presente recurso administrativo, tendo em vista que a declaração de
habilitação da empresa OUTDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ocorreu no dia 15/06/2021 às 15:57min, data em
que se processou o registro da intenção de recurso por meio de sistema eletrônico AS 16:06min e aceita pela
Comissão de Licitações as 16:34min. Assim, resta cumprido o prazo de 03 (três) dias, previsto no inciso XVIII, do
art. 40, da Lei no 10.520/2002, e inciso I, alíneas "a" e "b", do art. 109, da Lei no 8.666/93.

11 - DOS FATOS
O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe instaurou o processo licitatório de Pregão Eletrônico no 008/2021,
destinado ao "Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
impressão, instalação e exibição de outdoors e OUTBUS, para veiculação de publicidade institucional, visando a
atender à demanda do Coren/SE que serão prestados nas condições aqui estabelecidas, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Anexo I do edital", cuja abertura ocorreu no dia 15/06/2021 às 14:30 horas.
Decorrida etapa competitiva de lances, a Comissão de Licitações procedeu com análise na planilha e documentos
de habilitação da empresa arrematante, vindo no dia 15/06/2021 às 15:57 min, declara-la habilitada do certame,
em que pese as irregularidades que permeiam sua habilitação.
Inconformada com o julgamento proferido em frontal desacordo com a realidade fática que se apresenta nos autos
e em flagrante conflito com o instrumento convocatório, alternativa não restou a recorrente, se não a apresentação
do presente recurso, com vistas a garantir a prevalência da legalidade e a obediência aos princípios que norteiam
os processos licitatórios.
111 - DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
111.1 — Da Ausência de Atendimento aos Requisitos de Qualificação Técnica
No concernente a qualificação técnica, o instrumento convocatório determina sejam apresentados os seguintes
documentos para habilitação técnica:

9.8. Qualificação técnica:
9.8.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de materiais em características, quantidades e prazos
compatíveis com os do objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, contendo identificação completa do assinante e
dados como cargo, endereço eletrônico e número de telefone.

Neste ínterim, compete destacar que não houve a devida comprovação de qualificação técnica por parte da
requerida, mormente a ausência de apresentação de atestado de capacidade técnica compatível com o item
pertinente – OUTBUS - objeto licitado.
Por oportuno, cabe ressaltar a distinção entre o “Outdoor e o OUTBUS”, para melhor compreensão dos serviços.
a) OUTDOOR: Outdoor é o engenho constituído de quadro próprio, no qual são colados informes publicitários,
formando anúncios através de estrutura de sustentação própria em pontos fixos, podendo ser plotado em papel,
adesivado, pintado ou lonado, iluminado ou sem iluminação. Sua área máxima do quadro não pode ultrapassar
27m² (vinte e sete metros quadrados), na forma de "9 m x 3 m" (nove metros de comprimento por três de altura);
sua permanência é por bissemanais com um período de veiculação de 15(quinze) dias.
b) OUTBUS: do inglês out = fora e bus = ônibus, também chamado de busdoor é um tipo de mídia constituída da
veiculação realizada no lado externo dos ônibus, em particular no vidro traseiro, a sua área mede 2,00 x 1,00m,
plotado em adesivo impresso colado no vidro traseiro dos coletivos, em linhas regulares do transporte público,
tornando uma mídia móvel. Sua permanência é mensal com período de veiculação de 30 (trinta) dias.
Observa-se que o edital em seu termo de referência, precisamente no item 5.0, tipifica a diferença entre a
execução dos serviços do outdoor e do OUTBUS, demonstrando a metodologia para a execução do serviço a ser
contratado, vejamos: 
5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
...
5.1.2. A Contratante definirá quais as avenidas, painéis e linhas de ônibus que serão veiculados os outdoors e
OUTBUS.
5.2.4. O fiscal da contratação solicitará a empresa contratada, em até 03 (três) dias antes da veiculação, a relação
de placas/locais e corredores disponíveis para utilização;

Percebe-se claramente a diferença entre as duas mídias, o outdoor sendo ma mídia fixa, com um tamanho de
9x3m e período de veiculação de 15 dias; o OUTBUS/BUSDOOR sendo uma mídia móvel, com um tamanho de
2x1m e período de veiculação de 30 (trinta) dias. 
A licitante OUTDOOR COMUNICACAO VISUAL LTDA, 04 (quatro) Atestados de Capacidade Técnica, contudo ambos
não preenchem o requisito da Qualificação Técnica." 
"O Primeiro Atestado apresentado que não comprova a Capacidade Técnica da Licitante é o emitido pela UNIMED



em 15/06/2021, onde consta a execução de serviços de impressão de Lona 9,0 x 3,0 em alta resolução (Outdoor
Lonado); 
O Segundo atestado apresentado que também não comprova a capacidade técnica é emitido pela UPVEST BRASIL
LTDA, em 15/06/2021, onde consta o serviço de comunicação visual, compreendendo a instalação e exibição de
outdoor em várias cidades, impressão de lona e adesivos para veículo e fachada da loja; 
O Terceiro atestado apresentado também não comprova a Capacidade Técnica da Licitante é o emitido pela DUCK
COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, em 15/06/2021, onde consta o serviço de fornecimento das outdoor, impressão
de papel 9,0 x 3,0 em alta resolução constando de 03 peças. 
O Quarto atestado apresentado também não comprova a Capacidade Técnica da Licitante é o emitido pela A
BANDEIRANTES MIDIA OHH, em 15/06/2021, onde consta o serviço de fornecimento das outdoor, impressão de
papel 9,0 x 3,0 em alta resolução e exibição de outdoor em papel 9,0 x 3,0 sendo 10 peças, ou seja, "O requisito
previsto no Item 9.8.1 do Edital não foi preenchido, pois a Licitante OUTDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL, NÃO
APRESENTOU APTIDÃO para a prestação dos serviços em características compatíveis com o item 2, OUTBUS, de
2,10m x 1m, do objeto desta licitação. Isto porque, o objeto desta Licitação é a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de impressão, instalação e exibição de outdoors e OUTBUS, para veiculação
de publicidade institucional, e o Atestado apresentado pela Licitante, trata de fornecimento de outdoor.

Registra-se que a capacidade técnica nos procedimentos licitatórios tem lugar justamente para que a
Administração Pública, no caso o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, possa identificar se o licitante
atende à qualificação necessária para honrar o contrato administrativo.
O atestado de capacidade técnica dos licitantes visa garantir a aptidão e experiência dos mesmos, para o fiel
cumprimento dos prazos de execução contratual. Nesse sentido, o artigo 30 da Lei 8.666/93 determina:
"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
II - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em com o objeto da licitação,
e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos; 
Conforme se infere do dispositivo acima, a simples apresentação de atestado de capacidade técnica não implica na
habilitação da licitante, haja vista a necessidade de comprovar a pertinência e compatibilidade em características,
quantidades e prazos dos serviços executados com o objeto do edital.
Todavia, convém consignar que os atestados da requerida não são pertinentes em características e prazos para o
item 2, consoante acima demonstrado. Assim, não podem ser considerados como aptos para convalidar sua
habilitação técnica, no referido item
As exigências de qualificação técnica servem para afastar as contratações frustradas, que possam implicar em
prejuízos para a Administração, motivo pelo qual os Tribunais Pátrios têm perfectibilizado o entendimento de que a
habilitação técnica deve ser condicionada ao atendimento aos requisitos do edital e ao que disciplina a Lei de
Licitações:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO E ADMINISTRATIVO. AÇÃo ORDINÁRIA. LICITAÇÃO TOMADA
DE PREÇOS. CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL TURÍSTICO. MUNICÍPIO DE TEUTÓNIA. SUSPENSÃO DA
LICITAÇÃO PARA ABERTURA DO ENVELOPE DE PREÇO DA DEMANDANTE. DESCABIMENTO. CAPACIDADE TÉCNICA
NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA VENCEDORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
INÍCIO DA OBRA JÁ AUTORIZADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. A
empresa que pretende participar de processo de licitação tem de demonstrar sua qualificação técnica, porque a
regra constante no art. 30, 1 0 , da Lei no 8666/93, deve ser interpretada conjuntamente com os incisos I e II do
mesmo artigo, sem ocorrer qualquer ilegalidade na exigência de tal prova. A ausência de demonstração da
capacitação técnica- operacional da empresa para construção do centro cultural turístico no Município de Teutônia,
não servindo a apresentação de dois atestados técnicos, que mesmo somados a área construída fica aquém do
objeto da licitação, tratando-se de contrato em andamento, cujo início iá foi autorizado, restando impedida a
concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão do certame, para possibilitar a abertura do envelope
de preços da demandante, uma vez que ausentes os requisitos legais para o deferimento do pedido. Deve ser
considerado que a exigência de capacitação técnica visa assegurar ao licitador que a empresa que venceu a
licitação tenha condições técnicas de cumprir o contrato de acordo com objeto e no prazo sinalado, sob pena de
óbvios reflexos e graves prejuízos ao erário, que devem ser considerados, sopesando-se o valor a menor orçado
pela licitante vencedora e o risco da contratação inadequada. (...) (Agravo de Instrumento NO 70056654346,
Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em
25/09/2013) (TJ-RS - AI: 70056654346 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento:
25/09/2013, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/10/2013) (Grifamos)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO
ELETRÔNICO. PROVA DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA. ATESTADOS. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE. A habilitação de eventual empresa licitante fica condicionada ao
preenchimento dos requisitos previstos no edital, em atendimento a um dos princípios básicos do procedimento
licitatório - o da vinculação ao edital. Hipótese em que a empresa agravada descumpriu o item do edital referente à
prova da capacitação técnica, não sendo os atestados hábeis para tanto. Importante destacar que a previsão em
questão constitui apenas uma das formas das empresas demonstrarem sua capacidade técnica, encontrando-se,
inclusive, pautada no princípio da razoabilidade, iá que estritamente ligada ao objeto do certame. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento NO 70065009516, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 26/08/2015). (Grifamos)
ADMINISTRATIVO. PROJETO DE SÚMULA. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL DE
LICITANTES. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE PROVA DA EXECUÇÃO DE QUANTITATIVOS MÍNIMOS EM OBRAS OU
SERVIÇOS COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA PROPOSTA.
APROVAÇÃO. Converte-se em súmula o entendimento, pacificado no âmbito do Tribunal de Contas da União, no
sentido de que, para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada,
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a
exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características
semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser
executado (TCU 00845120091, Relator: UBIRATAN AGUIAR, Data de Julgamento: 19/01/2011) (Grifamos)
Consoante se extrai dos julgados acima, não basta a simples apresentação de atestado de capacidade técnica, é
necessário que a licitante comprove possuir expertise na execução e gerenciamentos dos serviços relacionados no
objeto do edital.
È dever do Administrador zelar pela segurança nas contratações públicas, em especial no caso de execução de



serviços contínuos.
Diante disso, restando comprovado a ausência de atendimentos as regras e condições estabelecidas no
instrumento convocatório, medida que se espera é a inabilitação da requerida, por descumprimento das exigências
de qualificação técnica.

III. 2 — Da Ausência de Atendimentos as Regras do Item 9.7 e 9.7.2 do Edital

Nos termos do item 9.7.2 do edital, a comprovação da situação financeira da empresar será constatada mediante
exigência na forma da lei.

9.7. Qualificação econômico-financeira 

9.7.2. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante a exigência de: capital mínimo
ou de patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização
para esta data através de índices oficiais; OU obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

.
Vejamos o texto legal da Lei 8.666/93, art. 31, inciso I como ponto de partida:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;

Para um Balanço Patrimonial ser autêntico na forma da lei, há que se observar o cumprimento das formalidades
intrínsecas a seguir:
• Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial (BP) e a
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário, acompanhados do respectivo Termo de Abertura e
Termo de Encerramento do mesmo, fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art. 1.180, Lei
10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76 e Art. 9 do ITG 2000(R1); 
• Assinatura do Contador e do titular ou representante legal da Entidade no BP e DRE (podem ser assinados
digitalmente), fundamentado no §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 4º do art. 177 da lei 6.404/76; alínea "a",
do art. 10, da ITG 2000(R1); 
• Prova de registro na Junta Comercial ou Cartório (Carimbo, etiqueta, chancela da Junta Comercial ou código de
registro), fundamentado no art. 1.181, da Lei 10.406/02 e alínea "b", do art. 10, da ITG 2000(R1). -Observe que a
regra é registrar o Livro Diário, salvo disposição especial em lei em contrário;
• Demonstrar escrituração Contábil/Fiscal/Pessoal regular, fundamentado no art. 14 da ITG 2000(R1); art. 1.179,
Lei 10.406/02 177 da Lei nº 6.404/76; 
• Boa Situação Financeira, fundamentado no inciso V, do art. 7.1, da IN/MARE 05/95; 
• Aposição da etiqueta DHP Eletrônica do Contador no Balanço Patrimonial para comprovar que o Contador é
habilitado e está em situação regular perante ao seu Conselho Regional de Contabilidade, fundamentado no
parágrafo único do art. 2º, da Resolução CFC 1.402/2012; O Exercício de qualquer atividade contábil é prerrogativa
do profissional da Contabilidade em situação regular perante o respectivo Conselho Regional de Contabilidade
(CRC). 
Conforme se sabe, o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED foi instruído pelo Decreto nº 6.022/2007. Nos
termos do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 787/2007, substitui a escrituração em papel pela escrituração
contábil digital (ECD) dos seguintes livros: “A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros: I – Livro
Diário e seus auxiliares, se houver; II – livro Razão e seus auxiliares, se houver; III – livro Balancetes Diários,
Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.”
Para tanto, o Sped-Contábil deverá apresentar referidos documentos, devidamente assinados, na forma do § 5º
art. 10 da Instrução Normativa DNRC nº 107/2008. 
Assim, deverá apresentar a seguinte documentação:
§ Termos de Abertura e Encerramento do Livro Digital; 
§ Balanço Patrimonial – art. 5º INRF nº 787/2007;
§ Demonstrativo de Resultado do Exercício;
§ Termo de Autenticação do Livro Digital. 

Sendo assim, para cumprir com o item 9.7.2 da licitação que exige que a empresa apresente “Balanço patrimonial
e demonstrações contábeis (...) apresentados na forma da lei”, o balanço patrimonial deveria estar devidamente
acompanhado do Termo de Abertura e do Termo de Encerramento do Livro Diário registrados na Junta Comercial,
Indicação do número das páginas e número do livro onde estão inscritos o Balanço Patrimonial (BP) e a
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) no Livro Diário, a comprovação de habilitação do contador. 
No caso da substitui a escrituração em papel pela escrituração contábil digital (ECD), deveria apresentar referidos
documentos, devidamente assinados, na forma do § 5º art. 10 da Instrução Normativa DNRC nº 107/2008. Sendo
apresentados o Termo de Abertura e Encerramento e o Termo de Autenticação do livro digital. Este que comprova a
veracidade das informações apresentadas na DRE.
Diante do que foi apresentado fica demonstrado a ausência da referida documentação apresentada pela empresa
OUTDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL, quanto a sua qualificação econômica social.

Tal conduta, violou vários princípios, como por exemplo, o do julgamento objetivo, o da vinculação ao instrumento
convocatório, pelo que as regras do certame foram descumpridas.

Ocorre que a licitante não cumpriu com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Desta feita, não
há que se falar em qualquer possibilidade de ser a referida empresa declarada habilitada, tendo em vista que
deixou de cumprir requisito eliminatório explicito no instrumento convocatório.
Ademais, o edital trouxe expressamente a vedação. A condição é sine qua non, não podendo a administração
habilitar empresa que descumpriu o disposto em edital, sob pena de mudar as regras do certame após o seu início,
ferindo assim de sobremaneira os princípios da legalidade, da igualdade, e da vinculação ao instrumento
convocatório.



O instrumento convocatório é a lei interna da licitação, fazendo que, tanto a Administração, quanto todos os
licitantes, fiquem adstritos ao que for nele estipulado, pois inadmissível, ilegal e incompreensível a aceitação de
documentos em desacordo com o exigido no edital. Não faz sentido que a Administração fixe um determinado
procedimento e forma no instrumento convocatório, e que na hora da análise, quer da documentação, quer das
propostas ou mesmo da forma pré-estabelecida para a entrega das mesmas, venha a admitir que se contrarie o
que ela mesma estipulou e exigiu, sob pena de estar favorecendo quem não cumpriu o que estava previamente
estipulado.
A consequência lógica do não atendimento às exigências da lei e do edital é a inapelável inabilitação da Licitante
Habilitada, uma vez que não cumpre sequer os requisitos de participação dispostos em edital. Trata-se de
determinação contida na Lei 8.666/93. Portanto, é de ser reformada a decisão inicial deste (a) ilustre Pregoeiro
(a).

III. 3 - Da Violação aos Princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório, Isonomia e Legalidade 
Com base no exposto alhures, resta caracterizada a violação ao art. 41 da Lei n. 8.666/93 que materializa o
princípio geral de vinculação ao instrumento convocatório inserido no art. 30 da Lei n. 8.666/93:
"Art. 3 - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada. 
Sobre o assunto, convém trazer à colação a respeitada doutrina de Hely Lopes
Meireles, Carlos Ari Sundfeld e Marçal Justen Filho, respectivamente:
"A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou
do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à
documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do
certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus
participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no
edital o modo e a forma de participação dos licitantes, bem como as condições para a elaboração de ofertas, e, no
decorrer do procedimento ou na realização do julgamento ou no contrato, se afastasse do estabelecido e admitisse
documentação e propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula
aos seus termos tanto os licitantes quanto a Administração que o expediu (art. 41) " (in "Direito Administrativo
Brasileiro, 21 (1 Ed., p. 249. São Paulo: Malheiros, 1996).
A vinculação ao instrumento convocatório cumpre triplo objetivo. De um lado, aferra a Administração ao Direito, na
medida em que a sujeita ao respeito de seus próprios atos. De outro, impede a criação de etapas ad hoc ou a
eleição, depois de iniciado o procedimento, de critérios de habilitação ou julgamento destinados a privilegiar
licitantes. Por fim, evita surpresas para estes, que podem formular suas propostas com inteira ciência do que deles
pretende o licitador. Após o início da licitação, a única surpresa para os licitantes deve ser quanto ao conteúdo das
propostas e seus concorrentes (in "Licitação e contrato administrativo ". 2 a Ed., p. 21. São Paulo: Malheiros,
1994).
"O instrumento convocatório cristaliza a competência discricionária da Administração, que se vincula a seus
termos. (...). Ao descumprir normas constantes do edital, a Administração Pública frustra a própria razão de ser da
licitação. Viola os princípios norteadores da atividade administrativa, tais como a legalidade, a moralidade, a
isonomia. (...). " (in "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos ". 9a Ed., p. 384/385. São Paulo:
Dialética, 2002).
Infere-se, da legislação especial aplicável e da doutrina, que o Edital é a lei interna da licitação. Uma vez dispostas
no edital as regras do certame, cumpre ao Administrador e aos licitantes a sua estrita observância, de modo a
assegurar o cumprimento da legislação aplicável e das regras da licitação, previamente dispostas no edital, para,
consequentemente, preservar o tratamento igualitário dos licitantes (princípios da legalidade e isonomia). A
jurisprudência dos tribunais é pacífica neste sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. Por forca do princípio da vinculação
do instrumento convocatório (art. 41 da Lei n. 8.666/93), não pode a Administração deixar de cumprir as normas
constantes no edital de licitação, nem o particular se abster de atender às exigências ali estabelecidas. Assim, não
se verifica a ocorrência de fumus boni iuris e periculum in mora. O indeferimento da liminar fica mantido. AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento NO 70056903388, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza
Junior, Julgado em 04/12/2013) (TJ-RS - AI: 70056903388 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de
Julgamento: 04/12/2013, Segunda Câmara
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2013)
(Grifamos)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. PRINCÍPIO
DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO. O edital é a lei interna do procedimento licitatório, não pode
ser descumprido pela Administração e deve ser observado por todos os licitantes, para que concorram em
igualdade de condições. EXIGÊNCIA DE OUALIFICACÃO TÉCNICA. PROVA DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR. É possível a
exigência de comprovação de experiência anterior, a fim de demonstrar a capacidade técnica da empresa. O objeto
da licitação é a contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento de lay-out de formulários,
impressão, acabamento e expedição, ou seja, exige aptidão tecnológica e operacional. Conquanto impositiva a
comprovação da prestação dos serviços licitados ou compatíveis, a autora não demonstrou a sua aptidão técnica,
bem como a experiência indispensável à adjudicação. Ausência de ilegalidade no Edital. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento NO 70068975481, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 09/06/2016). (TJ-RS - AI: 70068975481 RS, Relator:
Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 09/06/2016, Vigésima Segunda Câmara
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2016)
(Grifamos)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. REQUISITOS DO EDITAL.
INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO. O edital é a lei interna do procedimento
licitatório, não pode ser descumprido pela Administração e deve ser observado por todos os licitantes para que



concorram em igualdade de condições. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento NO
70058222548, Segunda Câmara Cível,Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado
em 30/04/2014) (Grifamos)
Nesse pensar, importa afirmar que a partir dos termos fixados no edital, não há margem para discricionariedade,
seja por parte da Administração, seja por parte dos licitantes, pois estes se vinculam ao Edital, que se torna
fundamento de validade de todos os atos praticados no curso de licitação. Por essas razões é que se a firma,
corriqueiramente, que o edital de licitação constitui lei entre as partes.
No caso em tela, é possível inferir que requerida não cumpriu estritamente com o exigido no edital, uma vez que
deixou de comprovar por meio de atestado de capacidade técnica a execução de serviços compatíveis com o prazo
de execução do objeto licitado, assim como apresentou documento em desconformidade com o que é exigido na
lei, sem com validade ao delimitado pela Administração como aceitável.
Neste contexto, resta cristalino que a habilitação da recorrida fere os princípios basilares do Processo Licitatório,
em especial, o da isonomia, que garante tratamento igualitário entre os participantes do processo licitatório.

IV - DO PEDIDO
Por todo exposto, para que não se consolide uma decisão equivocada, lembrando o próprio dever de evitar-se o
ônus de eventual demanda judicial, a MEGAMIDIA BUSDOOR E COMUNICAÇÃO VISUAL, requer:
a) O recebimento e provimento do presente recurso administrativo, para declarar a à inabilitação da empresa
OUTDOOR COMUNICACAO VISUAL LTDA;
b) O encaminhamento do presente recurso administrativo para instância superior, caso este seja julgado
improcedente, o que se admite apenas como argumentação, para que então, se proceda a reforma da decisão.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Aracaju, 18 de junho de 2021

MEGAMIDIA BUSDOR E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
Fabio Perrone da Silva
Sócio Administrador
CPF nº: 447.902.795.53
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