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Exmo. Prefeito, 

Trata-se de RECURSO 

ANÁLISES CLINICAS EIRELI com fulcro no item 8.5 e seguintes do edital e 

pela empresa CINTIA MARA RIBEIRO NASCIMENTO BATISTA

Aprioristicamente, tem

supracitadas são tempestivos, visto que foram respeitados os prazos previstos no Edital do certame e na 

legislação vigente. Assim, procederemos à análise dos fatos: 

1. A empresa LOCAL LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS EIRELI

vencedora e declarada habilitada 

habilitação do edital, visto não ter apresenta

 

2. Alega a RECORRENTE

conteúdo visa declarar que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação 

previstos no instrumento convocatório do Pregão 99.1./2021

sua participação neste certame, 

habilitação.  

 
3. Ademais ressalta que os processos licitatórios são regidos pelo Principio da vinculação ao 

instrumento convocatório, além dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade e probidade administrativa, d

por fim o recebimento e processamento do recurso apresentado, para no mérito declarar inabilitada a 

empresa CINTIA MARA RIBEIRO NASCIMENTO BASTISTA 

 
4. Por sua vez, a empresa 

contrarrazões ao recurso administrativo apresentado pela empresa 

CLINICAS EIRELI, alegando que não há descumprimento ao instrumento convocatório, isso porque o 

edital nº 99.1/2021 não exige a apresentação de declaração de habilitação (Anexo II)

recurso devem ser julgadas improcedentes e mantida a habilitação da empresa RECORRIDA qual seja: 

CINTIA MARA RIBEIRO NASCIMENTO BASTISTA LTDA.
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 tempestivamente interpostos pela empresa LOCAL LABORATÓRIO DE 

m fulcro no item 8.5 e seguintes do edital e CONTRARRAZÕES

CINTIA MARA RIBEIRO NASCIMENTO BATISTA, nos termos que seguem: 

tem-se que o recurso e as contrarrazões apresentados

estivos, visto que foram respeitados os prazos previstos no Edital do certame e na 

legislação vigente. Assim, procederemos à análise dos fatos:  

LOCAL LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS EIRELI alega 

habilitada pela Pregoeira deixou de cumprir integralmente os requisitos de 

habilitação do edital, visto não ter apresentado a declaração de habilitação. 

RECORRENTE que o documento é obrigatório para habilitação da empresa

a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação 

previstos no instrumento convocatório do Pregão 99.1./2021, inexistindo qualquer fato impeditivo de 

sua participação neste certame, sendo inquestionável que o documento é imprescindí

Ademais ressalta que os processos licitatórios são regidos pelo Principio da vinculação ao 

instrumento convocatório, além dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade e probidade administrativa, dispostos nos artigos 3º, 41,55, XI da Lei 8.666/93, requerendo 

por fim o recebimento e processamento do recurso apresentado, para no mérito declarar inabilitada a 

CINTIA MARA RIBEIRO NASCIMENTO BASTISTA LTDA (UNILAB).  

Por sua vez, a empresa CINTIA MARA RIBEIRO NASCIMENTO BASTISTA

contrarrazões ao recurso administrativo apresentado pela empresa LOCAL LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

alegando que não há descumprimento ao instrumento convocatório, isso porque o 

2021 não exige a apresentação de declaração de habilitação (Anexo II)

recurso devem ser julgadas improcedentes e mantida a habilitação da empresa RECORRIDA qual seja: 

CINTIA MARA RIBEIRO NASCIMENTO BASTISTA LTDA. 
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LOCAL LABORATÓRIO DE 

CONTRARRAZÕES apresentada 

, nos termos que seguem:  

e as contrarrazões apresentados pelas empresas 

estivos, visto que foram respeitados os prazos previstos no Edital do certame e na 

alega que a licitante 

integralmente os requisitos de 

obrigatório para habilitação da empresa e que seu 

a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação 

, inexistindo qualquer fato impeditivo de 

inquestionável que o documento é imprescindível para 

Ademais ressalta que os processos licitatórios são regidos pelo Principio da vinculação ao 

instrumento convocatório, além dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

ispostos nos artigos 3º, 41,55, XI da Lei 8.666/93, requerendo 

por fim o recebimento e processamento do recurso apresentado, para no mérito declarar inabilitada a 

ARA RIBEIRO NASCIMENTO BASTISTA LTDA apresentou 

LOCAL LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

alegando que não há descumprimento ao instrumento convocatório, isso porque o 

2021 não exige a apresentação de declaração de habilitação (Anexo II), razão pela qual o 

recurso devem ser julgadas improcedentes e mantida a habilitação da empresa RECORRIDA qual seja: 



 
 
É o necessário para nossa manifestação, no que tange ao mérito:

Inicialmente importante

por sua vez, pautado nos princípios norteadores do direito administrativo, especialmente a legalidade, 

isonomia e vinculação ao instrumento convocató

lisura do referido procedimento.

Todavia, em consonância com os princípios supra citados importante se faz ressaltar que o 

objetivo maior do processo licitatório, qual seja

esquecido. 

No caso em tela, a ausência do documento apresentado não gera prejuízo ao Município, 

primeiramente por se tratar de uma declaração que tem por escopo declarar que a empresa cumpre 

plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório, o que de 

fato foi cumprido pela licitante vencedora, outrossim, por tratar

inserção da proposta na plataforma eletrônica, conforme comp

através de diligência junto Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias, 

dispõe: 

“Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da 

habilitação e que noss

instrumentos convocatórios.”

Ora, se a licitante já havia declarado no ato da inserção da proposta que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, inabilitá

habilitação configuraria um formalismo exacerbado

do objetivo principal do processo licitatório

O formalismo exacerbad

tem o condão de afetar o julgamento

tratamento igualitário entre licitantes, situações essas banidas pela doutrina e jurisprudências atuais, as 

quais visam extirpar inabilitações /desclassificações por motivos rasos, erros mínimos e insignificantes, 

ante a uma flexibilização de regras a fim de se obter a maior vant

A legislação vigente dispõe a documentação necessária para comprovar a 

licitante em atender o objeto licitado, evitando gerar transtornos e prejuízos ao órgão contratante, no 

caso em questão constata-se que a licitante cumpriu todos os requisitos de habilitação, não sendo 

razoável a decisão que a inabilite por n

 

 

 

 

ossa manifestação, no que tange ao mérito: 

importante se faz ressaltar que o pregão eletrônico tem como regra o edital, este 

os princípios norteadores do direito administrativo, especialmente a legalidade, 

ulação ao instrumento convocatório, além da legislação vigente, os quais garantem a 

lisura do referido procedimento. 

Todavia, em consonância com os princípios supra citados importante se faz ressaltar que o 

objetivo maior do processo licitatório, qual seja, a busca da proposta mais vantajosa

No caso em tela, a ausência do documento apresentado não gera prejuízo ao Município, 

se tratar de uma declaração que tem por escopo declarar que a empresa cumpre 

as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório, o que de 

fato foi cumprido pela licitante vencedora, outrossim, por tratar-se de condição já cumprida no ato da 

inserção da proposta na plataforma eletrônica, conforme comprovado em documento anexo

através de diligência junto Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias, 

“Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da 

habilitação e que nossa proposta esta em conformidade com as exigências de 

instrumentos convocatórios.” 

Ora, se a licitante já havia declarado no ato da inserção da proposta que cumpre plenamente os 

inabilitá-la por não apresentar tal declaração formal na documentação de 

formalismo exacerbado por parte da administração pública, desvirtuando 

objetivo principal do processo licitatório, a busca da proposta mais vantajosa. 

O formalismo exacerbado é evidente nas inabilitações decorrentes de erros mínimos, que não 

o julgamento ou obscuridades que podem ser sanadas sem infringir o 

tratamento igualitário entre licitantes, situações essas banidas pela doutrina e jurisprudências atuais, as 

inabilitações /desclassificações por motivos rasos, erros mínimos e insignificantes, 

ante a uma flexibilização de regras a fim de se obter a maior vantagem para administração pública

A legislação vigente dispõe a documentação necessária para comprovar a 

licitante em atender o objeto licitado, evitando gerar transtornos e prejuízos ao órgão contratante, no 

se que a licitante cumpriu todos os requisitos de habilitação, não sendo 

decisão que a inabilite por não apresentar formalmente uma declaração que afirme uma 

tem como regra o edital, este 

os princípios norteadores do direito administrativo, especialmente a legalidade, 

rio, além da legislação vigente, os quais garantem a 

Todavia, em consonância com os princípios supra citados importante se faz ressaltar que o 

a busca da proposta mais vantajosa, jamais pode ser 

No caso em tela, a ausência do documento apresentado não gera prejuízo ao Município, 

se tratar de uma declaração que tem por escopo declarar que a empresa cumpre 

as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório, o que de 

se de condição já cumprida no ato da 

rovado em documento anexo, obtido 

através de diligência junto Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias,  e que assim 

“Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da 

a proposta esta em conformidade com as exigências de 

Ora, se a licitante já havia declarado no ato da inserção da proposta que cumpre plenamente os 

l na documentação de 

por parte da administração pública, desvirtuando 

decorrentes de erros mínimos, que não 

ou obscuridades que podem ser sanadas sem infringir o 

tratamento igualitário entre licitantes, situações essas banidas pela doutrina e jurisprudências atuais, as 

inabilitações /desclassificações por motivos rasos, erros mínimos e insignificantes, 

agem para administração pública. 

A legislação vigente dispõe a documentação necessária para comprovar a capacidade da 

licitante em atender o objeto licitado, evitando gerar transtornos e prejuízos ao órgão contratante, no 

se que a licitante cumpriu todos os requisitos de habilitação, não sendo 

ão apresentar formalmente uma declaração que afirme uma 



situação que de fato ela cumpriu, e que por sua vez foi exarada no ato do cadastramento da proposta 

conforme já explanado acima.  

Ademais, importante se faz ressaltar que a habilitação da empresa 

NASCIMENTO BASTISTA LTDA 

procedimento licitatório, tendo a sua capacidade jurídica, financeira e técnica constatada pelos 

documentos por ela apresentados, além de ter privilegiado

vista que a contratação da empresa em questão 

por ela apresentado, qual seja R$ 238.623,85 

contratação. Todavia, o valor da empresa classificada em segundo lugar, ora 

438.926,40, ou seja, 48,36% maior do que o valor estimado

nos autos e que por sua vez asseguram a lisura do pregão em questão.

Diante de todo esse cenário,

está respaldada na legislação e jurisprudência vigentes, senão vejamos: 

“Licitação - Pregão presencial 

8.666/93 e de ser v

habilitação da empresa com menor preço pelo não cumprimento do Anexo I, item 

6.2.3 - Recurso administrativo deferido 

condão de afastar o licitante

Administração Pública 

proporcionalidade,

obrigatoriedade da Administração respeitar a iso

tempo em que objetiva a proposta mais vantajosa 

prevalecer - Sentença mantida.

de São Paulo TJ

36.2010.8.26.0224

No que tange as contrarrazões apresentadas, a 

declaração de habilitação, sendo apenas mencionada nos anexos que compõe o edital, o que de fato foi 

constatado por esta Pregoeira e Equipe de Apoio, entretanto tal situação não é capaz de justificar sua 

ausência, visto que embora a exigência não estivesse expressa no item 7.5 do edital, o modelo fazia 

parte dos anexos e documentos integrantes do edital. 

Em que pesem as alegações a

prosperar, pois a decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio 

princípios administrativos, especialmente a isonomia,

legalidade, a busca da proposta mais vantajosa, 

 

 

 

 

situação que de fato ela cumpriu, e que por sua vez foi exarada no ato do cadastramento da proposta 

 

Ademais, importante se faz ressaltar que a habilitação da empresa CINT

NASCIMENTO BASTISTA LTDA cumpriu fielmente os princípios administrativos que regem o 

tendo a sua capacidade jurídica, financeira e técnica constatada pelos 

documentos por ela apresentados, além de ter privilegiado a busca da proposta mais vantajosa, haja 

vista que a contratação da empresa em questão ser mais vantajosa aos cofres públicos, visto que o valor 

por ela apresentado, qual seja R$ 238.623,85 é 19,34% menor do que o valor estimado para 

o valor da empresa classificada em segundo lugar, ora RECORRENTE 

ou seja, 48,36% maior do que o valor estimado, fatos estes evidentemente comprovados 

nos autos e que por sua vez asseguram a lisura do pregão em questão. 

se cenário, resta evidente que a atitude desta Pregoeira e equipe de apoio 

jurisprudência vigentes, senão vejamos:  

Pregão presencial - Habilitação - Declaração de violação ao art. 41, da Lei 

8.666/93 e de ser vencedora no procedimento licitatório - Desclassificação na fase de 

habilitação da empresa com menor preço pelo não cumprimento do Anexo I, item 

Recurso administrativo deferido - Mera irregularidade formal que não tem o 

condão de afastar o licitante que apresentou a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública - A vinculação ao edital deve sempre observar o princípio da 

proporcionalidade, basilar em qualquer procedimento licitatório, que aduz a 

obrigatoriedade da Administração respeitar a isonomia entre os licitantes ao mesmo 

tempo em que objetiva a proposta mais vantajosa - O interesse público sempre deve 

Sentença mantida. Recurso improvido.” (Grifo nosso) -

de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL 0010898-36.2010.8.26.0224 SP 0010898

36.2010.8.26.0224. 

No que tange as contrarrazões apresentadas, a RECORRIDA alega que o edital não exige  a 

declaração de habilitação, sendo apenas mencionada nos anexos que compõe o edital, o que de fato foi 

a e Equipe de Apoio, entretanto tal situação não é capaz de justificar sua 

ausência, visto que embora a exigência não estivesse expressa no item 7.5 do edital, o modelo fazia 

parte dos anexos e documentos integrantes do edital.  

Em que pesem as alegações apresentadas pela empresa RECORRENTE 

prosperar, pois a decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio respeitou a legislação vigente, bem como os 

princípios administrativos, especialmente a isonomia, vinculação ao instrumento convocatório

a busca da proposta mais vantajosa, sendo pautado na máxima lisura. Assim, diante dos 

situação que de fato ela cumpriu, e que por sua vez foi exarada no ato do cadastramento da proposta 

CINTIA MARA RIBEIRO 

princípios administrativos que regem o 

tendo a sua capacidade jurídica, financeira e técnica constatada pelos 

a busca da proposta mais vantajosa, haja 

mais vantajosa aos cofres públicos, visto que o valor 

alor estimado para 

RECORRENTE é de R$ 

, fatos estes evidentemente comprovados 

regoeira e equipe de apoio 

Declaração de violação ao art. 41, da Lei 

Desclassificação na fase de 

habilitação da empresa com menor preço pelo não cumprimento do Anexo I, item 

Mera irregularidade formal que não tem o 

que apresentou a proposta mais vantajosa para a 

A vinculação ao edital deve sempre observar o princípio da 

basilar em qualquer procedimento licitatório, que aduz a 

nomia entre os licitantes ao mesmo 

O interesse público sempre deve 

-Tribunal de Justiça 

.26.0224 SP 0010898-

alega que o edital não exige  a 

declaração de habilitação, sendo apenas mencionada nos anexos que compõe o edital, o que de fato foi 

a e Equipe de Apoio, entretanto tal situação não é capaz de justificar sua 

ausência, visto que embora a exigência não estivesse expressa no item 7.5 do edital, o modelo fazia 

 estas não devem 

respeitou a legislação vigente, bem como os 

ação ao instrumento convocatório e 

sendo pautado na máxima lisura. Assim, diante dos 



argumentos apresentados, sugiro a VExª,

empresa LOCAL LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS EIRELI

PROVIMENTO EM SUA TOTALIDADE

MARA RIBEIRO NASCIMENTO BASTISTA LTDA

CINTIA MARA RIBEIRO NASCIMENTO BASTISTA LTDA.

   Ressalto, por fim, a manifestação proferida pelo Ilustre Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga, no tocante às atribuições do Pregoeiro, para que 

este não decida sobre recursos, mas, sim, a Autoridade Competente o faça, como

 

 

 

 

argumentos apresentados, sugiro a VExª, mui respeitosamente, CONHECER do recurso administrativo da 

LOCAL LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS EIRELI, para, NO MÉR

PROVIMENTO EM SUA TOTALIDADE, e PROVER AS CONTRARRAZÕES apresentada pela empresa 

MARA RIBEIRO NASCIMENTO BASTISTA LTDA, mantendo a decisão de HABILITAÇÃO 

CINTIA MARA RIBEIRO NASCIMENTO BASTISTA LTDA. 

a manifestação proferida pelo Ilustre Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga, no tocante às atribuições do Pregoeiro, para que 

este não decida sobre recursos, mas, sim, a Autoridade Competente o faça, como se vê:

“Acolho, no mais, o parecer da digna SDG, no que toca à 

limitação das responsabilidades conferidas a o pregoeiro, 

à luz da Lei n. 10.520/02.  

 A ele é reservada a tarefa de bem conduzir a sessão 

pública, submetendo-se, para tanto, aos princípios e 

normas legais, bem como aos termos e condições 

estipuladas no ato convocatório — expressão máxima da 

vontade da Administração, consoante o interesse público 

visado.  

 Por isso que a subscrição do Edital compete à autoridade 

superior e não ao pregoeiro; é a

comando do artigo 3º, I, da Lei n. 10.520/ 02, que cabe 

justificar a necessidade da contratação, definir o objeto do 

certame, as exigências de habilitação, os critérios de 

aceitação das proposta s, as sanções por inadimplemento 

e as cláusulas do contrato.  

 Pelo mesmo motivo compete-lhe responder a eventuais 

pedidos de esclarecimento e impugnações, já que toda e 

qualquer resposta ou decisão vincula as partes envolvidas 

no certame.  

 Ao pregoeiro — servidor indicado pela própria autoridade

superior — cabe a condução da sessão pública, cuja 

atuação inclui, “dentre outras, o recebimento das 

propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 

classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do 

objeto do certame ao licitante vencedor

manifestação quanto à interposição de recurso. 

 Isto não impede, a toda evidência, que o pregoeiro venha 

a promover necessárias diligências após o término da 

sessão pública, por conta da ocorrência de fato 

superveniente, ou que se manifeste nos autos por conta 

de eventual interposição de recursos, previamente à 

análise da autoridade competente.  

 O entendimento quanto à impropriedade de o pregoeiro 

responsabilizar-se pela análise e julgamento de 

do recurso administrativo da 

NO MÉRITO, NEGAR-LHES 

apresentada pela empresa CINTIA 

HABILITAÇÃO da empresa 

a manifestação proferida pelo Ilustre Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga, no tocante às atribuições do Pregoeiro, para que 

se vê: 

Acolho, no mais, o parecer da digna SDG, no que toca à 

limitação das responsabilidades conferidas a o pregoeiro, 

A ele é reservada a tarefa de bem conduzir a sessão 

se, para tanto, aos princípios e 

normas legais, bem como aos termos e condições 

expressão máxima da 

vontade da Administração, consoante o interesse público 

Por isso que a subscrição do Edital compete à autoridade 

superior e não ao pregoeiro; é a ela, por força do 

comando do artigo 3º, I, da Lei n. 10.520/ 02, que cabe 

justificar a necessidade da contratação, definir o objeto do 

certame, as exigências de habilitação, os critérios de 

aceitação das proposta s, as sanções por inadimplemento 

lhe responder a eventuais 

pedidos de esclarecimento e impugnações, já que toda e 

qualquer resposta ou decisão vincula as partes envolvidas 

servidor indicado pela própria autoridade 

cabe a condução da sessão pública, cuja 

atuação inclui, “dentre outras, o recebimento das 

propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 

classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do 

objeto do certame ao licitante vencedor”, caso não haja 

manifestação quanto à interposição de recurso.  

Isto não impede, a toda evidência, que o pregoeiro venha 

a promover necessárias diligências após o término da 

sessão pública, por conta da ocorrência de fato 

te nos autos por conta 

de eventual interposição de recursos, previamente à 

 

O entendimento quanto à impropriedade de o pregoeiro 

se pela análise e julgamento de 



 Com admiração e apreço.

 

 

 

                                                          
1 Voto do Conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga em Acórdão 
DOE-SP em 22/12/2010, Legislativo, p. 37. Disponível em: <http://www2.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/106311.pdf> Acesso em 02/01/201

 

 

 

 

impugnações, por afronta à lei de regência, 

pelo E. Plenário, em sessão de 24-11-

038.483/026/10, de relatoria do E. CONSELHEIRO 

ANTONIO ROQUE CITADINI: CONQUANTO ISTO, 

RESSALTOU MUITO BEM A SDG, HAVER IMPROPRIEDADE 

NO EDITAL QUANDO ATRIBUI AO PREGOEIRO A ANÁLISE E 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÕES, PORQUE ISTO 

AFRONTA DISPOSITIVO DA LEI DO PREGÃO 

FEDERAL Nº 10.520/02. COMO A ERRÔNEA DISPOSIÇÃO 

EDITALÍCIA TEM RESPALDO EM DECRETO MUNICIPAL, 

IMPÕE, ESTE FATO, QUE O SENHOR PREFEITO ADOTE 

PROVIDÊNCIAS NÃO SÓ PARA RETIFICA

TAMBÉM PARA MODIFICAR O DECRETO MUNICIPAL Nº 

7.370/05, DE MODO A COMPATIBILIZÁ

DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL INSTITUIDORA DO PREGÃO, 

A LEI Nº 10.520/02.”
1
 

 

Com admiração e apreço. 

Vânia Teixeira de Lemos Araujo  

Pregoeira  

                   
o do Conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga em Acórdão - Exame Prévio de Edital TC-038363/026/10 

SP em 22/12/2010, Legislativo, p. 37. Disponível em: <http://www2.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/106311.pdf> Acesso em 02/01/201

impugnações, por afronta à lei de regência, foi acolhido 

-10, n os autos do TC-

038.483/026/10, de relatoria do E. CONSELHEIRO 

ANTONIO ROQUE CITADINI: CONQUANTO ISTO, 

RESSALTOU MUITO BEM A SDG, HAVER IMPROPRIEDADE 

NO EDITAL QUANDO ATRIBUI AO PREGOEIRO A ANÁLISE E 

ULGAMENTO DE IMPUGNAÇÕES, PORQUE ISTO 

AFRONTA DISPOSITIVO DA LEI DO PREGÃO – A LEI 

FEDERAL Nº 10.520/02. COMO A ERRÔNEA DISPOSIÇÃO 

EDITALÍCIA TEM RESPALDO EM DECRETO MUNICIPAL, 

IMPÕE, ESTE FATO, QUE O SENHOR PREFEITO ADOTE 

PROVIDÊNCIAS NÃO SÓ PARA RETIFICAR O EDITAL, MAS 

TAMBÉM PARA MODIFICAR O DECRETO MUNICIPAL Nº 

7.370/05, DE MODO A COMPATIBILIZÁ-LO COM OS 

DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL INSTITUIDORA DO PREGÃO, 

038363/026/10 - TCE/SP, publicado no 
SP em 22/12/2010, Legislativo, p. 37. Disponível em: <http://www2.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/106311.pdf> Acesso em 02/01/2014. 


