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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2022 

 

 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, pessoa jurídica de direito privado, através 

de sua filial estabelecida na Rua Antonio Frederico Ozanan 1655, Canoas/RS, inscrita no CNPJ sob nº 

61.602.199/0232-44, representada neste ato por seu Procurador, vem respeitosamente à vossa presença 

apresentar 

 

C O N T R A R R A Z Õ E S   A O    
R E C U R S O   A D M I N I S T R A T I V O 

 

interposto por WENDT REVENDA DE GLP LTDA., já qualificada, em face da decisão que declarou a 

recorrida como vencedora do certame em questão, pelos fatos e razões de direito a seguir expostas: 

 

I. DOS FATOS 

 

1. A recorrente alega, em resumo, que o atestado de capacidade técnica por ela 

apresentado, que indicava prestação de serviços incompatíveis com o objeto da licitação, poderia ter sido 

substituído e que a Municipalidade tinha o poder-dever de realizar diligência a fim de esclarecer se o 

documento em questão atendia aos propósitos de habilitação. 

 

2. O argumento, entretanto, não encontra respaldo na legislação, doutrina e 

jurisprudência relacionadas ao tema.  

 

3. É o que se passa a expor. 

 

II. DO DIREITO 

 

II.A. SOBRE A VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

4. Antes de se avança no mérito do recurso, imperioso ressaltar a importância do 

edital para fins de delimitar as “regras do jogo” aplicáveis ao processo licitatório.. 

 



 

 

 

5. É que ignorar os termos do edital elaborado pela própria Prefeitura de 

Louveira configuraria flagrante ferimento a um dos princípios basilares da licitação, o da vinculação ao 

edital. É o sempre lembrado professor Hely Lopes Meirelles quem nos ensina: 

 
A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a 

administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do 

procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse 

documentação e proposta em desacordo com o solicitado. O edital é lei interna da licitação e, como 

tal, vincula aos termos tanto os licitantes como a administração que o expediu1. 

 

6. Todo licitante sabe que existe o princípio da vinculação ao edital. Ora, trata-

se de documento fundamental da licitação! As disposições do ato convocatório são vinculantes tanto para a 

Prefeitura quanto para os que disputam o certame. Caso não fosse assim, seria impossível atingir a finalidade 

do princípio da igualdade, que permeia todo o ordenamento jurídico pátrio. 

 

7. É somente através do respeito a tais disposições normativas que se poderia 

garantir igualdade de condições a todos os participantes. Em termos amplos, a objetividade significa 

imparcialidade mais finalidade. O julgamento objetivo exclui a parcialidade (tomada de posição segundo 

ponto de vista de uma parte). Mas isso é insuficiente. Além da imparcialidade, o julgamento tem de ser 

formulado à luz do interesse público. O interesse público não autoriza, contudo, ignorem-se as disposições 

norteadoras do ato convocatório e da Lei. Não se admite que, a pretexto de selecionar a melhor proposta, 

sejam amesquinhadas as garantias e os interesses dos licitantes e ignorado o disposto no ato convocatório2. 

 

8. E não é somente o bom senso que exige isso. A Lei de Licitações também é 

bastante clara neste sentido: 

 
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do Edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada. 

 

9. Ou seja: se o edital solicitava a apresentação dos documentos de habilitação 

antes da realização da sessão de lances3 e a recorrente deixou de assim proceder, é de rigor a inabilitação do 

concorrente que apresenta documentação em desacordo com o edital. Caso contrário, de nada adiantaria 

elaborar tal documento.  

 

10. É justamente o caso aqui debatido. A recorrente não enviou a documentação 

no prazo estabelecido no edital e, agora, tenta operar verdadeira gambiarra jurídica para forçar a aceitação 

de documento que sequer possuía na data do certame. 

 

11. Ainda sobre este ponto, não se poderia deixar de considerar, também, os 

ensinamentos de J. Cretella Junior, que exige a estrita observância do edital por parte da Administração e 

dos licitantes, de seu início ao seu término, suportando a administração a lei que editou, ao mesmo tempo 

que aderindo o licitante, ponto a ponto, as regras estabelecidas para o certame4. 

 
1  in ‘Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos’, 8ª ed., p. 249. 
2  idem, p. 448. 
3  7.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no 

edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
4  in ‘Das Licitações Públicas’, Ed. Forense. 



 

 

 

 

12. Ademais, o princípio da vinculação ao edital é cediço na jurisprudência 

brasileira, conforme se colhe do seguinte aresto: 

 
Direito administrativo. Licitação. Edital como instrumento vinculatório das partes. Alteração com 

descumprimento da lei. Segurança concedida. 

É entendimento correntio na doutrina, como na jurisprudência, que o ‘edital’, no procedimento 

licitatório, constitui lei entre as partes e é instrumento de validade dos atos praticados no curso da 

licitação. 

Ao descumprir normas editalicias, a administração frustra a própria razão de ser da licitação e 

viola os princípios que direcionam a atividade administrativa, tais como: o da legalidade, da 

moralidade e da isonomia. 

(...) 

Segurança concedida. Decisão unanime5. 

 

13. De modo que o fato é simples: o que foi exigido no edital não foi observado 

pela recorrente. Por conta disso, a empresa não está apta, nos termos do edital e da lei, a ser contratada 

pela municipalidade. 

 

II.B A EQUIVOCADA INTERPRETAÇÃO SOBRE DILIGÊNCIAS 

 
14. Tendo-se estabelecido que o edital impunha a prévia apresentação de 

documentos, cabe apontar a improcedência do argumento referente ao insuficiente prazo concedido para a 

apresentação do atestado de capacidade técnica (o qual, ressalte-se, a recorrente sequer possuía na data da 

licitação) e documentos complementares que pudessem demonstrar a validade do atestado tempestivamente 

apresentado. 

 

15. Por óbvio, não se pode aceitar como válida a possibilidade da empresa 

apresentar agora, tardiamente, tal documento. Este tipo de procedimento contrariaria frontalmente os mais 

comezinhos princípios do processo administrativo licitatório, implicando em inegável favorecimento ao 

licitante faltoso. 

 

16. Que não se alegue que tal ação estaria autorizada pelo poder de diligência 

concedido ao pregoeiro para elucidar eventuais dúvidas decorrentes da documentação apresentada pelos 

licitantes. É que não há, no caso, dúvida alguma sobre a inadequação técnica. Pelo contrário, há uma 

certeza: o atestado apresentado não guarda relação com o objeto licitado. Diante disso, não se poderia 

aceitar o tardio remendo pretendido pela recorrente como forma de burlar a vinculação ao edital a que todos 

os licitantes encontravam-se sujeitos ao participar do certame. Este é o claro comando trazido pela Lei de 

Licitações: 

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

(...) 

§ 3º  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. 

 

 
5  STJ, 1ª seção, MS 5.597/DF, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 13.05.1998. 



 

 

 

17. Nesta mesma toada, também se revela improcedente a argumentação de que 

deveriam ser aceitos documentos “complementares” com base no Decreto nº 10.024/2019. A razão é a 

mesma: tal faculdade visa esclarecer fatos, não juntar novos documentos. 

 

18. Ou seja, a diligência existe para dirimir potenciais dúvidas daquele que avalia 

a documentação de habilitação, desde que tal situação represente os fatos da data de apresentação da 

proposta. Ela visa esclarecer alguma dúvida instaurada, não substituir ou mesmo corrigir o documento 

inquestionavelmente irregular. 

 

19. A melhor doutrina sobre o tema é categórica no sentido de proibir correções 

como a pretendida pelo pregoeiro: 

 
Qual é a extensão da diligência? A lei determina vedação à apresentação de documentos que 

deveriam ter constado dos envelopes. Isso não equivale, no entanto, a proibir a juntada de qualquer 

documento. Se o particular apresentou um documento e se reputa existir dúvida quanto a seu 

conteúdo, é possível que a diligência se traduza numa convocação ao particular para explicar e, se for 

o caso, comprovar documentalmente o conteúdo da documentação anterior. Um exemplo permite 

compreender melhor o raciocínio. Suponha-se que o particular apresentou um certo atestado para 

comprovar o preenchimento de experiência anterior. Há dúvida, no entanto, sobre a compatibilidade da 

contratação referida no atestado e o objeto licitado. Será obrigatório que a Comissão convoque o 

interessado a esclarecer a natureza de sua experiência anterior. Para tanto, será muito mais relevante a 

exibição de documentação do que as meras palavras do licitante. Logo, será facultado ao interessado 

apresentar a documentação atinente à contratação de que resultou o atestado6. 

 

20. Não é o presente caso. O atestado de capacidade técnica apresentado é 

evidentemente inadequado para os fins a que se propõe, inexistindo dúvida a ser sanada no caso. 

 

21. O procedimento licitatório obedece regras específicas, sob pena de tornar-se 

um emaranhado de remendos que acabariam por fulminar mortalmente o próprio propósito pelo qual se 

instaura o processo. Por conta disso, é evidentemente ilegal a aceitação de documentos emitidos (ou melhor, 

remendados) posteriormente à realização da licitação, ato jurídico este que torna preclusa qualquer pretensa 

intenção em corrigir os documentos avaliados para fins de habilitação e classificação da recorrente. Por 

mais que se trate de licitação ocorrida pela internet, não se pode simplesmente aceitar tamanha infração ao 

princípio da isonomia. 

 

22. Ainda que também pareça ser desnecessário apontar, é preciso dizer que não 

teria cabimento a aceitação tardia destes documentos. O procedimento licitatório existe justamente para que 

todos sejam postos em condições de igualdade. Também nesse intuito se dá a exigência de que toda a 

documentação (frise-se, TODA a documentação) seja enviada de forma una, em ato único, dentro do prazo 

estabelecido em edital para tanto. 

 

23. Mesmo que soe tão óbvio, sempre é interessante se socorrer do entendimento 

dos especialistas sobre o assunto. Eis o que a doutrina estabelece sobre o tema: 

 
Pode-se aludir a um “devido procedimento legal” licitatório – fazendo um paralelo com a figura do 

“devido processo legal” (due process of law). O “devido processo legal” é uma conquista do pensamento 

jurídico ocidental e retrata a concepção de que a arbitrariedade nas decisões é restringida através da 

 
6 Marçal Justen Filho, in ‘Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos’, 15ª Ed., pág. 692. 



 

 

 

observância de uma série ordenada de formalidades. Essas formalidades visam a comprovar a 

presença e o conteúdo dos fatores formadores da convicção do julgador. Além disso, essas formalidades 

permitem a todos os interessados oportunidades de manifestação. Acerca da licitação como processo, 

também podem ser conferidos os comentários do art. 38. 

O “devido processo legal” estabelece freios e contrapesos aos poderes do julgador. Antes de examinar 

se a decisão é justa e compatível com o direito, cabe definir se ela foi produzida com observância de 

todas as formalidades. “Observância de todas as formalidades” significa: 

a) Obediência à ordenação e à sucessão de fases determinadas na lei e no ato convocatório; 

(...) 

Mas o devido processo administrativo também se configura como um instrumento de garantia da própria 

eficiência administrativa. Trata-se não apenas de promover a defesa aos interesses não-estatais. Existe 

uma presunção absoluta no sentido de que a melhor e mais satisfatória decisão apenas pode ser obtida 

por meio da observância do devido processo legal. 

Se existem diversas soluções e alternativas para uma situação concreta, a escolha administrativa deve 

resultar de uma atividade procedimentalizada, que permita avaliar todas as circunstâncias e todos os 

interesses. Decidir sem observar o devido processo equivale a adotar uma decisão irracional, intuitiva e 

arbitrária. O sistema jurídico rejeita a validade de decisões desse jaez. A racionalidade da decisão 

depende da observância de um procedimento previamente determinado, que propicie a análise de 

todos os interesses e propicie a participação democrática de toda a comunidade7. 

 

24. Sendo assim, parece ser uma decorrência lógica – para não dizer óbvia – que 

os documentos devem ser emitidos (e anexados) antes da data de realização da licitação. Esta é a única 

conclusão possível, pois o contrário significaria que a exigência de documentos é somente uma burocracia 

para aborrecer os interessados na contratação.  

 

25. Traçando-se um paralelo com as licitações presenciais, é de se apontar que o 

cumprimento das exigências se avalia tendo em vista a data da entrega dos envelopes8. Ora, Sr. Pregoeiro, 

fosse uma tomada de preços, uma concorrência ou mesmo um pregão presencial, V. Sa. aceitaria que 

qualquer dos presentes apresentasse posteriormente um documento que deveria estar dentro dos envelopes? 

Não se tem dúvidas que a resposta é negativa. 

 

26. Como não poderia deixar de ser, a jurisprudência sobre o tema é categórica ao 

impedir este procedimento de “vai e volta” na fase de análise de documentos: 

 
DIREITO PUBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATORIO. 

VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO DAS CLAUSULAS DO INSTRUMENTO 

CONVOCATORIO PELO JUDICIARIO, FIXANDO-SE O SENTIDO E O ALCANCE DE CADA 

UMA DELAS E ESCOIMANDO EXIGENCIAS DESNECESSARIAS E DE EXCESSIVO RIGOR 

PREJUDICIAIS AO INTERESSE PUBLICO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO MANDADO DE 

SEGURANÇA PARA ESSE FIM. DEFERIMENTO. 

O “edital” no sistema juridico-constitucional vigente, constituindo lei entre as partes, é norma 

fundamental da concorrência, cujo objetivo e determinar o “objeto da licitação”, discriminar os direitos 

e obrigações dos intervenientes e o poder publico e disciplinar o procedimento adequado ao estudo e 

julgamento das propostas. 

Consoante ensinam os juristas, o princípio da vinculação ao edital não é “absoluto”, de tal forma que 

impeça o Judiciário de interpretar-lhe, buscando-lhe o sentido e a compreensão e escoimando-o de 

clausulas desnecessárias ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa 

afastar, da concorrência, possíveis proponentes, ou que o transmude de um instrumento de defesa do 

interesse público em conjunto de regras prejudiciais ao que, com ele, objetiva a administração. 

 
7  Marçal Justen Filho, op.cit., págs. 98-100. 
8  idem, p. 428 



 

 

 

O procedimento licitatório é um conjunto de atos sucessivos, realizados na forma e nos prazos 

preconizados na lei; ultimada (ou ultrapassada) uma fase, “preclusa” fica a anterior, sendo defeso, 

à administração, exigir, na (fase) subsequente, documentos ou providencias pertinentes aquela já 

superada. Se assim não fosse, avanços e recuos mediante a exigência de atos impertinentes a serem 

praticados pelos licitantes em momento inadequado, postergariam indefinidamente o 

procedimento e acarretariam manifesta insegurança aos que dele participam. 

O seguro garantia a que a lei se refere (art. 31, III) tem o viso de demonstrar a existência de um mínimo 

de capacidade econômico-financeira do licitante para efeito de participação no certame e sua 

comprovação condiz com a fase de “habilitação”. 

Uma vez considerada habilitada a proponente, com o preenchimento desse requisito (qualificação 

econômico-financeira), descabe a administração, em fase posterior, reexaminar a presença de 

pressupostos dizentes a etapa em relação a qual se operou a “preclusão”. 

O edital, in casu, só determina, aos proponentes, decorrido certo lapso de tempo, a porfiar, em tempo 

côngruo, pela prorrogação das propostas (subitem 6.7); acaso pretendesse a revalidação de toda a 

documentação conectada a proposta inicial, tê-lo-ia expressado com clareza, mesmo porque, não só o 

seguro-garantia, como inúmeros outros documentos têm prazo de validade. 

(...) 

Segurança concedida. Voto vencido9. 

 

27. Do bojo de referida decisão, extrai-se elucidativa síntese sobre o tema que 

aqui se defende: 

 
Aqui, vale uma explicação. Tenho entendido (MS nº 5.281) que, em cada uma das fases, o licitante há 

de formular sua proposta instruindo-a com a integralidade dos documentos exigidos no 

instrumento de convocação. se o licitante omitiu-se em anexar documento vital, embora dele já 

dispusesse na época própria, na assertiva de hely lopes meirelles, estará eliminada. No caso, a 

comprovação da existência do seguro garantia e da respectiva prorrogação de validade, não constituíam 

documento novo, estranho ao procedimento ou juntado em fase subsequente. A garantia (mediante 

seguro) preexistia, tanto que o Consórcio impetrante foi considerado habilitado. O endosso juntado na 

fase de contra-razões do recurso se erige em documento meramente explicativo, esclarecedor de situação 

já devidamente comprovada. Se a Comissão desclassificou o Consórcio sob fundamento de inexistência 

da prorrogação do seguro, outro caminho não havia, senão o de juntar documento complementar e 

explicativo, através do qual se fez a contra prova para demonstração do equívoco daquilo que se decidiu. 

Não há, assim, quebra do princípio da isonomia, nem às impetrantes se concedeu privilégio, desde que 

outro meio não havia na consecução do seu desiderato, senão o de anexar documento meramente 

completivo, elucidativo, sem inovação nenhuma. Demais disso, contra este documento – o endosso – as 

participantes tiveram oportunidade de se manifestar, sem nenhuma alegação de prejuízo ou afronta a 

princípio constitucional. 

 

28. Veja, Sr. Pregoeiro, que no trecho acima transcrito o Ministro também aborda 

especificamente a necessidade dos documentos existirem na data de realização do pregão. Mais do que isso, 

estabelece que o que é e o que não é passível de ser corrigido através de diligência: sempre no sentido de 

completar informação preexistente, explicar algo que restou nebuloso, esclarecer dúvidas – e não 

simplesmente alterar completamente informação vital para aferir a capacidade técnica do licitante. 

 

29. Aceitar tal procedimento seria o mesmo que a recorrente substituir uma 

certidão negativa de débito vencida por outra, alegando que à época da licitação sua situação fiscal era 

regular. Ora, a alegação seria semelhante: “apresentamos o documento errado no processo, mas temos o 

documento certo, solicitando que o devido processo legal administrativo seja rasgado e que nos seja 

 
9  STJ, 1ª s., MS 5.418/DF, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 25/03/1998 



 

 

 

autorizada a substituição de um documento por outro”. É óbvio que este tipo de gambiarra não pode ser 

aceita. 

 

30. Ou seja, a diligência tem por fim algo totalmente diverso da completa 

alteração de característica essencial do atestado de capacidade técnica, data venia. 

 

31. Pois note, Sr. Pregoeiro, como tal procedimento tornaria inviável qualquer 

pretensa seriedade no presente processo licitatório: imagine que a inadequação não se referisse à descrição 

dos serviços, mas ao próprio produto em si. Tivesse a recorrente apresentado atestado indicando um 

liquidificador ao invés de um GLP, a linha de raciocínio defendida no recurso viabilizaria que tal atestado 

fosse integralmente substituído e o licitante fosse habilitado. 

 

32. O exagero do exemplo sugerido acima (pelo qual, desde já, se pedem escusas, 

servindo unicamente para se demonstrar o absurdo que se pretende perpetrar no recurso em combate) 

demonstra como não se pode simplesmente aceitar a substituição do documento apresentado pela recorrente. 

Pois é isto, Sr. Pregoeiro, que defende no recurso: se é válida a alteração de uma única característica do 

documento apresentado, também é válida a substituição de tudo mais, inclusive do próprio produto descrito 

na proposta comercial da recorrente. 

 

33. Deste modo, resta evidente a legalidade da inabilitação da recorrente e, por 

consequência, da declaração da recorrida como vencedora do certame, tornando-se mister a integral 

manutenção dos termos da decisão em debate. 

 

III. O PEDIDO 

 

34. FACE O EXPOSTO, resta demonstrada a improcedência dos 

argumentos recursais, tornando imperiosa a manutenção da decisão recorrida. 

 

       Canoas/RS, 20 de outubro de 2022. 
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