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Processo Licitatório n° 090/2021 

Pregão Presencial nº 040/2021 

 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Cuida-se de julgamento do Recurso interposto pela empresa CMA 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI , inscrita no CNPJ sob n° 17.280.717/0001-37, com 

sede a Rua Roberto Seidel, Bairro Seminário, n°1025, CEP 89.278-000, Município de 

Corupá-SC , referente ao Julgamento do Pregão Presencial nº 040/2021, cujo objeto consisti 

no REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ/SC E 

AUTARQUIA ÁGUAS DE CORUPÁ, conforme especificações e quantidades constantes do 

Termo de Referência e Anexo I – Quantitativo. 

 

1. PRELIMINARMENTE 

 

Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade dos referidos 

recursos, ou seja, apreciar se os mesmos foram interpostos dentro do prazo e formas 

estabelecidos para tal. Dessa forma, o inciso XVIII do art. 4º da Lei 10.520/02, dispõe o 

seguinte:  

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a 

convocação dos interessados e observará as seguintes 

regras: 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) 

dias para apresentação das razões do recurso, ficando 

os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

 

 

A empresa CMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, encaminhou o seu 

recurso na data de 13/10/2021, verifica-se que o ato é tempestivo. A empresa COMERCIAL 

VITÓRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 18.138.763-0001-69, com sede a Rua Egon Stein, 

157, Três Rios do Sul, CEP 89.254-525 Município de Jaraguá do Sul-SC, encaminhou suas 

contrarrazões no dia 15/10/2021 e, considerando que o recurso havia sido encaminhado as 

empresas participantes do certame no dia 13/10/2021, por e-mail, verifica-se a sua 

tempestividade. 

A empresa FÁBRICA ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA, enviou 

sua contrarrazão no dia 19 de setembro de 2021 por e-mail em contrariedade ao 

instrumento convocatório conforme item 14, IV do edital. Desta forma deixamos de conhecer 

as contrarrazões. 
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2. DO BREVE RELATO DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

 

Resumidamente alega a empresa CMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

EIRELI, “contra a decisão da Pregoeira em declarar a empresa recorrente desclassificada, 

por suposto descumprimento aos requisitos previstos no edital, sendo que tal 

descumprimento partiu de uma ausência de marca dos produtos ofertados no certame. 

 

E ainda que por mais que não tenha apresentado a marca objeto do presente 

certame, apresentou diligência de saneamento realizada realizando a inclusão individual de 

cada produto na ata da sessão. E mesmo assim, por mais que tenha inserido e aceito por 

parte da Pregoeira tal inserção, essa o inabilitou para a etapa de lances. 

 

Ressalta ainda que a proposta apresentada pela recorrente antes da etapa de 

lances, já eram as de menor valor, logo qual seria o entendimento desse Município ao 

querer por excesso de formalismo, adquirir produtos com maior valor, apenas por não 

constar na proposta as marcas, quando elas foram inseridas na ata da sessão de pregão. 

 

Alega ainda que a mera falta quanta a indicação da marca não seria tão 

agravoso para alijar a recorrente do pregão, considerando que apenas duas empresas se 

habilitaram, e deste modo restou prejudicado um dos princípios basilares que norteiam o 

procedimento licitatório que é o da seleção da proposta mais vantajosa para a administração 

pública.   

Diante do exposto “a recorrente requer digne-se V. Exa, Conhecer as razões 

do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, dando-lhe PROVIMENTO, culminando assim 

com a anulação da decisão em apreço, declarando-se a RECORRENTE habilitada para 

prosseguir no pleito, como medida da mais transparente Justiça. 

 

Ainda requer que a Pregoeira reconsidere sua decisão e, não sendo este o 

entendimento, faça este recurso subir, devidamente informado, à autoridade superior, em 

conformidade com o parágrafo 4, do artigo 109, da Lei n°8.666/1993, observando-se ainda 

o disposto no parágrafo 3 do mesmo artigo. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

 

                       Nas contrarrazões a empresa COMERCIAL VITÓRIA LTDA alegou que a 

recorrida participou da licitação Pregão Presencial nº 40/2021 que tinha por objeto o registro de 

preços para aquisição de materiais de construção, conforme especificações contidas no 

edital. Ocorre que a empresa recorrente solicita a sua reclassificação por cumprimento das 

exigências do edital, acontece que tal alegação não assiste razão à recorrente. 

Veja-se, a empresa recorrente, deve se manter desclassificada pelo 

descumprimento das cláusulas editalícias, visto que apresentou proposta sem qualquer 

indicação de marca e modelo, tornando-se impossível a verificação de qual produto a 

participante está ofertando. 
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O edital é cristalino em mencionar que as empresas participantes deveriam 

mencionar todas as informações pertinentes na proposta comercial, incluindo especificação 

da marca: 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NO. 1) 

VI - Os preços ofertados pelos objetos, especificando valores 

unitários, em moeda corrente nacional, com no máximo três casas 

decimais, especificando marca, unidade do bem especificado, 

incluindo os tributos, transportes e todas as despesas diretas ou 

indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente 

licitação; 

 

É nítido que a proposta deveria conter a indicação de qual produto a empresa 

licitante está ofertando, podendo ser visualizado claramente o não cumprimento da 

exigência impostas no ato convocatório, ocasionando a desclassificação da recorrente de 

maneira correta e objetiva. 

 

É lógico, sem a indicação de marca/modelo como a Administração poderá analisar 

o produto a ser comprado? Tendo em vista que, a empresa poderá entregar qualquer 

marca, inclusive, que não atende as especificações do instrumento convocatório por 

descuido de informações na fase na análise da proposta, por este motivo o Órgão licitador 

tomou a atitude certa. 

 

Afirma que, a medida tomada pela Administração não deve ser revertida, 

mantendo a desclassificação da empresa recorrente pelo não cumprimento das exigências 

editalícias. 

Desta forma, a Administração e licitantes são obrigados a obedecerem às regras 

do edital, sendo que os produtos cotados pelas empresas também devem estar de acordo 

com o estabelecido no edital, assim como, a indicação da marca/modelo na proposta. 

Neste caso o edital exigia “indicação da marca/modelo”, sendo que por este motivo a decisão 

da administração não pode ser alterada. 

Por todo o exposto, conclui-se que a Administração Pública, no curso do 

processo de licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no 

instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas 

decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento isonômico 

entre os licitantes, é                                              necessário observar estritamente as disposições constantes do edital ou 

instrumento congênere. 

Diante do exposto, Dos Pedidos, Receber as contrarrazões ao recurso 

administrativo e, ao final, seja mantida a  desclassificação da recorrente. 

 

É simples o relatório, passamos a fundamentar. 

 

4. DO MÉRITO  
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Primeiramente vale destacar que a presente licitação tem escora nos 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo, bem assim nos princípios correlatos da celeridade, finalidade, 

razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e comparação 

objetiva das propostas, conforme estabelece o art. 3º da Lei nº 8.666/93.   

 

Em outras palavras pode-se dizer que a licitação tem como objetivo garantir 

que todos os interessados possam participar do processo em condições iguais e selecionar 

proposta mais vantajosa para o interesse público.   

 

Destaca-se ainda que, não só é facultado à Administração, mas é seu dever 

propriamente, a escolha da melhor proposta, conceito em que se inclui tanto o quesito 

preço, quanto o quesito capacidade técnica.  

 

                        Quanto ao mérito passamos a analisar, após a abertura das propostas 

apresentadas pelas licitantes FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA RIO LTDA EPP, 

COMERCIAL VITÓRIA LTDA, KL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. EPP e CMA MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO LTDA, a Pregoeira juntamente com a equipe de apoio verificou que a 

recorrente CMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA em sua proposta não apresentou a 

marca dos itens propostos, deste modo não atendendo ao item 6 do edital conforme segue: 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NO. 1) 

VI - Os preços ofertados pelos objetos, 

especificando valores unitários, em moeda 

corrente nacional, com no máximo três casas 

decimais, especificando marca, unidade do bem 

especificado, incluindo os tributos, transportes e 

todas as despesas diretas ou indiretas, 

relacionadas com a execução do objeto da 

presente licitação; 

 

 

                       O não atendimento ao disposto no edital resultou em sua desclassificação o 

qual foi comunicado pela Pregoeira conforme consta em ata. 

 

                       Cabe esclarecer que o procedimento licitatório é regido pelo princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, previsto expressamente em Lei. 

 

       Em licitações é necessário ater-se sempre aos requisitos do edital, bem como 

a analise dele como um todo. 

      Quanto a exigência da marca do produto a ser cotado na apresentação da 

proposta, esta está vinculada ao edital, bem como na proposta da licitante. 

                        Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto 

à União, o instrumento convocatório 
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é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação 

tanto da administração pública quanto dos 

licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º 

da Lei de Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da 

mesma lei que dispõe que “a Administração não 

pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. 

(Curso de Direito Administrativo, 2007, p.416) 

 

Marçal Justen Filho1 afirma que “Quando o edital impuser comprovação de certo 

requisito não cogitado por ocasião do cadastramento, será indispensável a apresentação 

dos documentos correspondentes por ocasião da fase de habilitação”. Como exemplo de 

violação ao referido princípio, o referido autor cita a não apresentação de documento exigido 

em edital e/ou a apresentação de documento em desconformidade com o edital (como 

documento enviado por fac-símile sem apresentação dos originais posteriormente). 

O STJ se manifestou a respeito do tema no RESP 595079, ROMS 17658 e no 

RESP 1178657, o tribunal decidiu: 

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. 

PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO 

APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu 

de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício. 

Sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da 

vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. 

Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas contidas no 

edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão 

recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da 

União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o 

documento apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à 

qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra 

documentação - protocolo de pedido de renovação de registro - que não a 

requerida, não supre a exigência do edital. Aceitar documentação para 

suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um 

concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da 

igualdade entre os licitantes. 

               Pelo o exposto, no curso do processo de licitação, não pode a 

administração pública se afastar das regras por ela mesma estabelecida no 

instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações 

jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para assegurar o tratamento 

isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições do 

edital. 

                 5. DA DECISÃO 
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DIANTE DO EXPOSTO, por toda análise, em obediência às normas legais e 

da necessidade da Administração Pública tomar providências em atenção ao recurso 

impetrado pelo recorrente decido, CONHECER o RECURSO apresentado, para no mérito 

NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a empresa CMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

EIRELI, desclassificada no presente processo licitatório. 

 

Dê ciência à Recorrente e a todas as empresas participantes do referido 

Processo Licitatório, após divulgue-se esta decisão junto ao portal municipal 

corupa.atende.net e DOM - Diário Oficial dos Municípios 

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br. 

 

Corupá (SC), 20 de setembro de 2021. 

 

 

 

LÍDIA ROSA VEECK 

PREGOEIRA 

 

 

http://www.corupa.sc.gov.br/
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site

