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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 019/2021 

 

 

R2 RADIODIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES – 

LTDA, empresa privada, inscrita no CNPJ nº 05.613.242/0001-74, com 

sede no SAAN Quadra 01, Lote 1280, Parte C, Térreo, Asa Norte, Brasília 

– DF, CEP: 70632-100, nesse ato representada por seu sócio, vem 

respeitosamente a presença de Vossa Senhoria apresentar 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

contra a r. decisão da comissão de licitação, 

lavrada na Ata de Licitação no EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 019/2021, que 

sagrou como vencedora a empresa FOCCUS ADMINSTRADORA DE 

SERVIÇOS EIRELI, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidos. 

 

PREAMBULARMENTE 

 

Com a edição da Lei nº 8.666/93, ressaltou-se a 

supremacia e indisponibilidade do interesse público, de sorte que se torna 

imperativo a aplicação da Lei de licitações, em conjunto com a 

hermenêutica atinentes ao caso, que vincula a administração à 

mencionada lei, bem como as regras que deverão ser seguidas na 

licitação. 
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DA CLASSIFICAÇÃO 

 

O presente Recurso cinge basicamente em 

demonstrar que a empresa sagrada vencedora descumpriu regra 

Editalícia incontornável, merecendo ser desclassificada/inabilitada. 

 

Nesse ínterim, destaca-se que para participar do 

certame, a Recorrida apresentou documentação incompleta, que não 

comprova sua condição de MICROEMPRESA, desrespeitando as regras 

estampadas no Edital, em especial aquela descrita no item 54.1, “b”, que 

assim versa: 

 

“52.1. documentação relativa à habilitação jurídica: 

... 

b) comprovação da condição de MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE através de “Declaração de Enquadramento” devidamente certificada 

pela Junta Comercial competente ou certidão que comprove tal condição, 

emitida pela Junta Comercial no presente exercício.” 

 

No caso, para gozar do tratamento diferenciado 

para ME/EPP almejado pela Licitante sagrada vencedora do certame, 

mister se faz a comprovação dessa condição através de documento 

emitido pela Junta Comercial atestando que a Licitante é enquadrada 

como MICROEMPRESA/EPP. 

 

Ocorre, que dos documentos apresentados pela 

Licitante sagrada vencedora, não há nenhum com capacidade para atestar 

a condição de ME/EPP ostentada pela Licitante sagrava vencedora, e com 

isso, a Licitante não se enquadra na condição de beneficiária da Lei 
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Complementar 123/2006, já que ausente a “Declaração de 

Enquadramento”, exigida no Edital através do citado item 52.1, “b” já 

mencionado. 

 

DA ISONOMIA E DO PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

Todo ato público, obrigatoriamente, deve ser 

norteado pelos princípios da administração pública, especialmente 

aqueles previstos no Art. 37 da CRFB/88: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

 

O mesmo ocorre quando o ato público em questão 

se trata de licitações, que além dos princípios constantes na Constituição 

Federal, também devem se dar sob estrita observância das imposições da 

Lei 8.666/93. 

 

O ato que formaliza as licitações tornando-as 

públicas e que determina seu objeto e regras é o edital, sendo que sua 

elaboração é livre e discricionária, porém, após sua publicação, torna-se 

lei entre a administração e os interessados em contratar com esta, onde 

não há mais margem para discricionariedade. Assim defendendo Matheus 

Carvalho em sua obra Manual de direito administrativo, 4ª Ed. Rev. Ampl. 

e atual, Salvador, JusPODIVM, 2017. Vejamos: 

 

“… pela administração pública é livre e discricionária, na busca por satisfazer os 

interesses da coletividade; todavia, após a sua publicação, a administração fica 

vinculada àquilo que foi publicado. Com efeito, a discricionariedade 
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administrativa se encerra com a elaboração do edital, uma vez publicado, seu 

cumprimento é imperativo. 

Sendo assim, pode-se dizer que o instrumento convocatório estabelece normas 

que obrigam os licitantes, bem como a própria Administração Pública, 

inclusive no que tange ao critério de escolha do vencedor a ser utilizado nas 

licitações. “(grifo nosso) 

 

Assim, a administração pública, até a publicação 

do edital, com arrimo na lei e princípios, pode elaborar o edital como 

melhor convier, no entanto, após sua publicação, fica a ele vinculada. Este 

é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, como ampla 

revisão na Lei 8.666/93. In verbis: 

 

“Art. 3o  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.  

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos:  

… 

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital 

e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão 

oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, 

os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, 

promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis;  

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:  

... 
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XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a 

inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; “ 

 

Insurge assim, com os dispositivos supracitados, 

o princípio da vinculação ao ato licitatório, imprescindível às licitações, 

que é, na verdade, a vinculação ao edital. O edital é a lei da licitação. O 

administrador não poderá exigir nem mais, nem menos do que está nele 

previsto. Assim sendo defendido por José dos Santos Carvalho Filho. 

Manual de direito administrativo, 30ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo, 

Atlas, 2016, pag. 338. Vejamos: 

 

“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos 

administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser 

fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o 

procedimento se torna invalido e suscetível de correção na via administrativa ou 

judicial. 

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração 

de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que 

pretende a Administração. E se evita, finalmente qualquer brecha que provoque 

violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade 

administrativa.” 

 

Desse modo, ao edital não cabe interpretação 

extensiva ou avaliação subjetiva, mas obriga o licitante e o Estado ao que 

ali está previsto, não comportando exigir mais do que o edital determina, 

tão pouco deixando de cumprir regras editalícias. O mesmo se dá com a 

Lei 8.666/93, pois ambos são taxativos e devem ser respeitados no 

processo de licitação, de modo que qualquer ato contrário estará eivado 

de ilegalidade, sujeito a recurso administrativo ou judicial. 
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De igual sorte, em caso de desrespeito aos 

princípios da legalidade, moralidade, ISONOMIA ou qualquer outro, nos 

moldes da atual fase licitatória, representa beneficio a um concorrente, 

significando penalização aos demais. 

 

Assim, desclassificar a recorrida é medida que se 

impõe, tendo em vista as ofensas as regras editalícias, tendo em vista a 

violação ao PRINCÍPIO DA ISONOMIA, pela ausência de apresentação de 

“Declaração de Enquadramento” como ME/EPP, pois manter a Licitante 

vencedora nessas condições, impõe distinção entre os concorrentes 

permitindo que a vencedora do certame fosse classificada, mesmo não 

cumprindo regras do Edital e Legal. 

 

DOS PEDIDOS 

 

Ante a todo o exposto e diante das razões de fato 

e de direito apresentadas, a Recorrente requer: 

 

A) Seja recebido o presente recurso administrativo e processado 

nos termos da lei; 

 

B) A concessão de efeito suspensivo do certame licitatório até 

decisão final do presente recurso, nos termos do Art. 109, §2º, da Lei 

8.666/93; 

 

C) Comunicação a licitante sagrada vencedora, para querendo, 

impugná-lo, no prazo legal do Art. 109, §3º da Lei 8.666/93; 
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D) Que Vossa Senhoria se digne em rever a decisão que 

sagrou vencedora a licitante FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS 

EIRELI, visto os descumprimentos de norma editalícia engendrados pela 

licitante em ato ilegal para o certame, ferindo a isonomia e a pondo em 

vantagem excessiva em detrimento das demais licitantes, bem como, o 

risco de inadimplemento contratual. 

 

E) Caso o Douto pregoeiro opte por não reformar a decisão de 

habilitação da Recorrida, protesta pelo Princípio do Duplo Grau de 

Jurisdição, com a remessa do processo para a Autoridade Superior 

competente, nos termos do Art. 109, §4º da Lei de Licitações. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

Goiânia – DF, 19 de maio de 2021. 
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 Wendel Márcio de Carvalho Silveira 

 RG: 1.223.541– SSP/DF 

 CPF: 573.032.741-20  

 Sócio Gerente 


