
 

Nova Lima, 23 de março de 2020. 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

Comunicamos a V. Sª. que o recurso interposto pela licitante LMF ENGENHARIA 
LTDA., foi julgada improcedente, conforme cópia da decisão em anexo.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Eliana Lúcia Santana 
Presidente da CPL 



 

RESPOSTA A RECURSO CP 042/2019 - LMF ENGENHARIA LTDA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 42/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. 442/2019 

RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE LMF ENGENHARIA LTDA.  

 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Lima, no exercício da 
competência que lhe confere o § 4º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, julga e responde o recurso 
interposto pelo licitante LMF ENGENHARIA LTDA., com as seguintes razões de fato e de direito: 

O presente recurso é tempestivo, pois, interposto dentro do prazo legal. 

Alega a recorrente, em síntese, que a decisão que lhe inabilitou merece ser 
revista já que a ausência da apresentação da sua certidão de falência foi mero erro formal, e 
que “a certidão serve apenas para corroborar o que os demais documentos exigidos já 
comprovam: a saúde financeira da empresa.” 

Os demais licitantes tomaram ciência do recurso interposto, mas permaneceram 
inertes. 

Face aos argumentos apresentados pela recorrente, faz-se as seguintes 
considerações: 

Constou no edital como documento de qualificação econômico-financeira, 
conforme exigido pela lei 8.666/93: 

 

No entanto, a recorrente não apresentou a referida certidão, conforme 



 

registrado na ata da sessão e no próprio recurso: 

 

 

É de clareza inquestionável que a próprio recorrente deu causa a sua inabilitação, 



 

vez que não foi diligente ao não apresentar a certidão de falência e concordata exigida no 
edital. 

A recorrente indicou ainda que: 

 

Ocorre que, de forma alguma pode ser admitido que a Administração assuma o 
ônus pelo fato de a recorrente não ter observado os ditames legais e regras contidas no edital. 
Se a recorrente estava insatisfeita com a exigência deveria ter, em momento oportuno, 
impugnado o edital.  

Nesse sentido, o TRF da 1ª Região emitiu pronunciamento. Assim, pode 
indicar-se decisão em que a ementa consignou:  

“...data vênia, a insatisfação deveria ter sido posta não quando a comissão 
permanente de licitação inabilitou a impetrante por não ter cumprido a alínea 
prefalada, mas, ao revés, deveria ter sido atacada a regra editalícia assim que 
o edital fora dado a conhecimento.(GN) 
Em se permitindo que uma vez vencido o estágio de impugnação do edital 
pudesse o concorrente insurgir-se contra suas estipulações, em fases 
subseqüentes, por entender que o referido não estaria suficientemente a 
contento de seus interesses, acabar-se-ia por prolongar a análise de períodos 
estanques do procedimento licitatório, gerando insegurança jurídica e situações 
fáticas instáveis onde não se saberia com quem se deveria contratar. 
O instituto da preclusão deve, na seara do concurso licitatório, pronunciar-se, de 
modo que impeça, como no caso vertente, que a Administração posicione-se em 
situação inconstante, sem uma certeza a quem adjudicar o objeto do 
certame”.(AMS nº 01208141/DF). 

Neste diapasão não assiste razão à recorrente ao solicitar que seja declarada 
habilitada, uma vez que não atendeu às exigências contidas no edital. 

Esclarecemos ainda que a exigência da certidão está prevista na própria Lei 
Federal 8.666/93, não havendo qualquer hipótese de exclusão da mesma dos instrumentos 
convocatórios: 



 

“Art.31.A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
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 encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta; 
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 
expedida no domicílio da pessoa física; 
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e 

§1odo art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado 
do objeto da contratação.”(GN).  

 

Pelas razões expendidas, decidimos conhecer do recurso, para, no mérito, negar-
lhe provimento. 

Neste ato, submetemos esta decisão a autoridade superior. 

 

Nova Lima, 23 de março de 2020. 

 

 

Eliana Lúcia Santana    Júlio César de Souza 
Presidente da CPL    Vice-Presidente da CPL 
 
 
 
Roberto da Silva Santos   Mauro Teixeira 
Membro     Membro 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 
 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 42/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. 442/2019 
RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE LMF ENGENHARIA LTDA.  

 

1– Insatisfeita com a decisão da Comissão Permanente de Licitação, a licitante LMF 
ENGENHARIA LTDA. apresentou o presente recurso face a sua inabilitação decorrente da ausência 
de apresentação da certidão de falência e concordata exigida no instrumento convocatório.  

2 – Os demais licitantes tomaram ciência do recurso interposto, mas permaneceram 
inertes. 

3 – Analisando as questões trazidas pela recorrente, nota-se que a própria licitante 
deu causa a sua inabilitação e reafirmou isso quando da interposição do presente recurso. 

4 – No presente caso, foi acertada a decisão da CPL, uma vez que a recorrente não 
apresentou o documento exigido no edital e ainda tendo em vista  que a inabilitação constituiu ato 
estritamente compatível à legislação vigente que disciplina os certames licitatórios, respeitando 
também o estabelecido nas regras contidas explicitamente no edital, conforme entendimento 
jurisprudencial: 

“I – o edital é elemento fundamental do procedimento licitatório. Ele é que fixa 
as condições de realização da licitação, determina o seu objeto, discrimina as 
garantias e os deveres de ambas as partes, regulando todo o certame público. 
II – Se o Recorrente, ciente das normas editalícias, não apresentou em época 
oportuna qualquer impugnação, ao deixar de atendê-las incorreu o risco e na 
possibilidade de sua desclassificação, com de fato ocorreu”.(RMS nº 10847/MA 
– 2ª Turma - STJ). (grifo nosso). 

DECISÃO: Isto posto, acolho as razões da CPL, e julgo improcedente o pleito da 
recorrente. 

 

Cientifique-se e cumpra-se os atos decorrentes. 

 

Nova Lima, 23 de março de 2020. 

 

 

 
Vitor Penido de Barros 

prefeito 

 


