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Licitações

PARECER

PREGÃO PRESENCIAL. RECURSO CONTRA
DECISÃO

DA

PREGOEIRA.

PREGÃO

PRESENCIAL Nº 19/2022. SUJESTÃO PELA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PREGOEIRA.
INABILITAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE.

Pregão Presencial nº 019/2022
Processo administrativo nº 065/2022
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes para
motores, graxa, arla 32, fluído para freios, hidráulico e de transmissão, os quais atenderão as
necessidades da frota de máquinas e veículos da administração, conforme especificações,
quantidades e condições constantes no Anexo I – Termo de Referência.

I- DO RELATÓRIO

O Município de Rio do Antônio/BA, através da sua Pregoeira e Equipe de Apoio,
nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e solicita opinativo desta Assessoria Jurídica em
relação ao RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pela Empresa COPESA – Comércio de
Peças, Serviços e Acessórios, inscrita no CNPJ nº 04.897.396/0001-72, que versa sobre a
decisão da Pregoeira e de sua Equipe de Apoio que a desclassificou no lote III sob o argumento
de ter apresentado “a sua proposta de preços em desconformidade ao item 4 do Anexo I do edital,
sem a comprovação as suas especificações”.
A Empresa COPESA – Comércio de Peças, Serviços e Acessórios, alegou,
numa breve síntese, que: “contado que o representante da empresa estava com a documentação
contida no dispositivo móvel e serve como complementação da documentação que já estava em
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suas mãos na habilitação, peço que reconsidere a licitação e um novo prazo para apresentar as
documentações que segundo o pregoeiro ficou faltando”.
Concedido prazo para contrarrazões, somente empresa TRIMAG TRATORES –
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA as enviou, alegando que “No caso sob comento, tem-se que a
recorrente descumpriu o ITEM ‘4’ acima, haja vista que NÃO juntou qualquer documentação que
comprove o atendimento a respeito das especificações técnicas dos materiais ofertados, o que,
além de contrariar as disposições editalícias, impede a confirmação técnica acerca das
especificações técnicas ofertadas em proposta, finalidade precípua da exigência de apresentação
de documentações técnicas de fábrica. Por tal razão, ocorreu a sua desclassificação”.

Eis o relatório.
II – DO MÉRITO

II.I. – DA TEMPESTIVIDADE
As empresas COPESA – Comércio de Peças, Serviços e Acessórios e
TRIMAG TRATORES – PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, enviaram as razões recursais e
contrarrazões, via e-mail, em 07 de novembro de 2022, às 9:53h e no dia 09 de novembro de
2022, às 15:07h, respectivamente, portanto, ambos tempestivos.
II.II. – DA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA COPESA – COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS
E ACESSÓRIOS.
Passa-se neste momento a opinar sobre os fatos e razões narrados pela empresa
COPESA – Comércio de Peças, Serviços e Acessórios em seu recurso administrativo.

Como bem descrito pela recorrente, o edital vinculado ao presente certame nos
informa no anexo I – Termo de Referência, item 04, solicita que:
4. Todas as características declaradas deverão ser descritas e ser
comprovadas através de documentos de domínio público emitidos
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pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de
especificação técnica ou páginas da Internet, onde o produto ou
componente ofertado seja claramente descrito em forma visual
e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os
produtos ofertados, quando for o caso.

Pela leitura da Ata de abertura do certame, no dia 1º de novembro do corrente
ano, nota-se que a Pregoeira informou que:
[...] Em que as empresas AUTO POSTO RIO LTDA e COPESAComércio de Peças Serviços e Acessórios, no lote III apresentaram as
suas propostas de preços em desconformidade ao item 4 do anexo I
sem a comprovação das especificações, por isso foram
desclassificadas. [...]. (grifos nossos)

É

sabido

que

a

Administração

Municipal

está

vinculada

aos

princípios constitucionais e por esta razão a Administração deve conduzir as licitações de maneira
impessoal, sem que seja prejudicial a qualquer licitante. Desde que preencham os requisitos
exigidos, todos os que tiverem interesse em participar da disputa devem ser tratados com
isonomia e assim ocorreu durante todo o processo de abertura, conforme consta em Ata.

É neste sentido o entendimento da Jurisprudência Pátria:
ADMINISTRATIVO. REMESSA DE OFÍCIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. EDITAL DE LICITAÇÃO. CRITÉRIO DE JULGAMENTO.
DISPOSIÇÕES CLARAS E PARÂMETROS OBJETIVOS. EXIGÊNCIA
DE DOCUMENTOS. CRITÉRIO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA COMPETITIVIDADE.
E DA IMPESSOALIDADE. 1. O edital de licitação não pode dar margem
a dúvida interpretativa, devendo indicar obrigatoriamente o critério de
julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos (art. 40 , VII ,
da Lei n. 8.666 /93), como forma de garantir a ampla competição e o
respeito ao princípio da isonomia. 2. O instrumento convocatório deve
obedecer ao critério do julgamento objetivo, com a finalidade de impedir
interpretações subjetivas que possam subverter os princípios da
impessoalidade e da legalidade. 3. A concessão de prazo para
apresentação de documentos em favor de apenas alguns licitantes
em detrimento de outros, configura hipótese de violação aos
princípios da isonomia, da ampla competição, da impessoalidade e
da legalidade. 4. Remessa de Ofício conhecida e não provida. (TJ-DF Remessa
de
Oficio
RMO
20130111772162
DF
001026839.2013.8.07.0018). (grifos nossos)
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Além do mais, aceitar que qualquer licitante apresente documentação, fazendo-a
incluir no respectivo envelope, infringiria o princípio do procedimento formal, que determina à
Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege
a licitação.

No presente caso, a licitante foi desclassificada por não apresentar as
características dos produtos cotados através de “catálogos, manuais, fichas de especificação
técnica ou páginas da Internet, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito
em forma visual e/ou escrita”.

Portanto, salvaguarda-se o princípio de vinculação ao instrumento convocatório,
que na percepção de Diógenes Gasparini, "submete tanto a Administração Pública licitante como
os interessados na licitação, os proponentes, à rigorosa observância dos termos e condições do
edital".

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União, através do Acórdão 0460/2013,
sobre licitações e contratos é bastante esclarecedora no que se refere à necessidade de
vinculação do certame:
Acórdão 0460/2013 – Segunda Câmara | Relator: ANA ARRAES
É obrigatória, em observância ao princípio da vinculação ao
edital, a verificação de compatibilidade entre as regras editalícias e
as propostas de licitantes. Propostas em desacordo com o
instrumento convocatório devem ser desclassificadas.

Nesse diapasão, resta claro que a desclassificação da licitante recorrida é medida
que se impõe, tendo em vista o descumprimento ao Edital, e em atendimento ao princípio da
vinculação do instrumento convocatório, bem como Jurisprudência sobre o tema, esta Assessoria
entende que fora correta a decisão da Pregoeira, referente ao Pregão Eletrônico nº 019/2022,
portanto, não houve nenhum excesso, e relaxá-la seria, sim, descumprimento das regras
previstas no ato convocatório.
III – CONCLUSÃO
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Desta forma, OPINA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do recurso
interposto, mantendo-se a decisão auferida pela Pregoeira referente ao Pregão Presencial nº
019/2022, para o fim manter-se incólume a decisão tomada durante certame, mantendo-se,
portanto, a desclassificação da empesa COPESA-COMÉRCIO DE PEÇAS SERVIÇOS E
ACESSÓRIOS.

Salvo melhor juízo, eis o parecer.

Rio do Antônio, 17 de novembro de 2022.

Jackelline Rosa Pessoa
OAB/BA nº 65.165
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Rio do Antônio, 17 de novembro de 2022.

DECISÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2022

Considerando o teor de parecer formulado pela Assessoria
Jurídica desse município, após consulta realizada por essa Pregoeira,
sem nada mais evocar, utilizando os fundamentos jurídicos ali
expostos, decidimos PELO CONHECIMENTOE IMPROVIMENTO do
recurso interposto pela empresa COPESA-COMÉRCIO DE PEÇAS
SERVIÇOS E ACESSÓRIOS, mantendo-se o incólume a decisão
tomada em certame licitatório.

Aldalúcia Silveira Barbosa
Pregoeira
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RATIFICAÇÃO
Conheço o recurso, bem como as Contrarrazões enviadas pelas empresas
licitantes e RATIFICO o ato praticado pela Pregoeira, com base em parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Processo de Licitação, na modalidade Pregão
Presencial nº 019/2022, que não conheceu o recurso interposto pela
empresaCOPESA-COMÉRCIO DE PEÇAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS, para
que surta os efeitos necessários, assino.

Rio do Antônio, 17 de novembro de 2022.

_________________________________________
Gerson de Souza Ribeiro
Prefeito
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