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Processo Administrativo

Re: Comunicado Alteração de Data

S. P °

Cumbique Construção <cumbiqueconstrucao@grnaI.corn>
Qu, 01/04/2021 12:43

'1;.-',

Para: CPL GD <cplgdias@hotmail.com >

A empresa CUMBIQUE CONSTRUÇÕES COMERCIO E EMPREENDIMENTO EIRELI, inscrita no CNPJ sob n°
03.342.090/0001-97, situada na Praça João Lisboa n° 102 sala 111
Centro CEP n° 65010-310 São
Luís-MA, vem fazer uso das atribuições da lei em se tratando de recursos por inabilitação quando
não há uma empresa habilitada, quantos aos procedimentos devem ser tomados pela Comissão
Permanente de Licitação.
-

-

Das causas:
Inabilitação de licitantes.
De corda com o art. 48, § 30, da Lei de Licitações "quando todos os licitantes forem inabilitados ou
todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08
(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, facultada, no
caso de convite, a redução deste prazo para 2 3 (três) dias úteis."
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Muito embora na legislação específica do pregão não haja previsão sobre o procedimento a ser
seguido quando da desclassificação ou inabilitação de todos os licitantes, defende-se a aplicação
subsidiária da Lei de Licitações nesses casos, com fundamento no art. 9 0 da Lei n° 10.520102.
A aplicação adequada do dispositivo no pregão deve considerar distintamente as etapas do
processo. Ou seja, as fases não podem ser consideradas simultaneamente para o cabimento da
regra em análise. Somente será viável a repetição da fase de Habilitação, com a reapresentação
dos documentos de habilitação apenas pelos licitantes inabilitados, PM alternativamente, a
repetição da fase de proposta, com os desclassificados.
,

Significa dizer que a regra indicada pelo art. 48, § 30 da Lei n° 8.666/93 não pode beneficiar todos os
participantes do certame, de quaisquer etapas, ao mesmo tempo, pois não se aplica aos
participantes já excluídos do pregão em momento anterior.
Esse também é o posicionamento do TCU. Para a Corte de Contas Federal é possível aplicar o art.
48, § 30, da Lei n° 8.666/93 no pregão, respeitadando as fases de habilitação e classificação.
O raciocínio consta do Acórdão n° 429/2013
Plenário. Naquela oportunidade se entende que
houve aplicação equivocada do dispositivo no âmbito do pregão analisado, "vez que a regra ali
prevista não pode ser aplicada a licitantes já excluídos em outras etapas no curso da licitação,
sendo possível sua aplicação ou aos licitantes desclassificados, quando houver desclassificação de
todas as propostas, ou aos inabilitados, quando todos os licitantes participantes da fase de
habilitação forem considerados inabilitados, e não a ambas as situações simultaneamente
(inabilitados e desclassificados)
-

Relativamente à adoção facultativa ou obrigatória dessa regra em certames da modalidade
pregão, trata-se de uma faculdade. Isto é, nada obsta a Administração optar por repetir o certame
com abertura de nova sessão pública para apresentação de propostas por um universo maior de
competidores, em vez de empregar o disposto no art. 48, § 30 .
Em síntese, é possível a aplicação subsidiária da regra prevista no art. 48, § 30 da Lei n° 8.666/93 nas
licitações processadas pelas modalidades, quando todos os licitantes forem
desclassificados, ou quando todos forem inabilitados, podendo participar da repetição apenas os
participantes da fase respectiva, excluindo-se aqueles já eliminados em fase anterior do certame.
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Processo Administrativo
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Em qua., 31 de mar, de 2021 às 23:13, CPI- GD <cpígdias@hotmail.coi -n> escreveu:
l:s. 110
Segue anexo a ata solicitada

Visto
Att.
Comissão Permanente de Licitação
De: Cumbique Construção <cumbiqueconstrucao@gmail.com >
Enviado: quarta-feira, 31 de março de 202110:31
Para: CPL GD <pJgdia.@hotmail.com >
Assunto: Re: Comunicado Alteração de Data
Solicitamos a ata da Sessão de retorno que aconteceu dia 30/03/2021
Em qui., 25 de mar. de 2021 às 12:39, CPL GD <pJgdiashotmail.com > escreveu:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS/MA, COMUNICA as empresas
acima identificadas, que a reabertura da sessão referente a TOMADA DE PREÇOS N°
00312021, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços manutenção
preventiva e corretiva de iluminação pública para atender as necessidades do Município, que
estava marcada para as 10:00 horas da próxima sexta-feira, dia 26 de março de 2021,
na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura
Municipal situada na Praça João Afonso Cardoso n° 404, Gonçalves Dias - MA, será
realizada as 10:00 horas do dia 30 de março de 2021, respeitando a Medida
Provisória n° 343 do Governo Estadual, lembramos que é facultada a todos os
interessados a oportunidade de, caso não desejem comparecer à sessão, quando
convocados, no dia e horário marcados, os mesmos poderão enviar suas
argumentações no e-mail da CPI- (pJgdias©hotmail.com ) com identificação da
empresa, processo e objeto, o qual os mesmos serão impressos, analisados e farão
parte dos autos, devendo o envio ocorrer até o horário marcado para início da sessão.
Att.
Comissão Permanente de Licitação

