
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAIAL
Departamento de Compras e Licitações

ATA DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO LICITATÓRIO 002/2020 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020-FMS.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020-FMS.

LICITANTE RECORRENTE: DE MARCO LTDA.
LICITANTE RECORRIDA: EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO DO PROCESSO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, ZERO
KM, TIPO VAN COM NO MÍNIMO 16 LUGARES, EM ATENDIMENTO AO
CONVÊNIO Nº 2020TR00037, SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE –
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, as quatorze horas reuniram-se
a Pregoeira, e os membros da comissão de Licitações conforme DECRETO 005/2020 de 21
de janeiro de 2020, para analisar, sobre o recurso Interposto pelo DE MARCO LTDA baseando
na análise e parecer jurídica emitimos o parecer:

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa DE MARCO LTDA no âmbito do
procedimento licitatório, realizado na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2020, contra a
decisão do Senhor Pregoeiro que habilitou a empresa EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA no certame. Em especial a empresa recorrente apresentou contra a recorrida
EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, alegando que a mesma, não é fabricante ou
concessionaria credenciada, atuando em desconformidade com a Lei nº 6.729/79, não atendendo as
especificações do edital

A empresa recorrente manifestou intenção de recurso, aberto prazo para apresentação das
razões de recurso, manifestou-se contra a empresa EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA, alegando que a mesma, não é fabricante ou concessionaria credenciada, atuando em
desconformidade com a Lei nº 6.729/79, não atendendo as especificações do edital

I – DA TEMPESTIVIDADE

Verifica-se a tempestividade e a regularidade do recurso interposto pela empresa DE MARCO
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.584.556/0010-53 uma vez que foi encaminhado conforme previa
o instrumento convocatório, ou seja, dentro do prazo de 03 (três) dias preconizados pelo
Edital, também frisa-se que foi atendido ao previsto no inciso XVIII da norma do artigo 4°
da Lei Federal n° 10.520/2002 e nos termos do Edital.
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II – DAS FORMALIDADES LEGAIS

Cumpridas as formalidades legais, registra-se que foram cientificados todos os demais
licitantes participantes da existência e tramitação do respectivo Recurso Administrativo
interposto, abrindo-lhes vistas à apresentação de contrarrazões.

III – DAS RAZÕES DA RECORRENTE

O recurso administrativo foi interposto no prazo e forma legais, tal como previsto no artigo
4º, inciso XVIII, da Lei Federal n.º 10.520/02, pelo que deve ser conhecido.

Em sua irresignação, a licitante afirma ser descabida a classificação da EMPORIUM
CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA no procedimento licitatório, requerendo a revisão
da decisão do Pregoeiro.

Primeiramente, importante referir que o edital de pregão Aquisição de 01
(UM) veículo novo, zero km, tipo van com no mínimo 16 lugares, em atendimento ao
Convênio nº 2020TR00037, Secretaria de Estado da Saúde – Governo do Estado de
Santa Catarina, conforme especificações constantes no ANEXO “A” deste Edital.

Com isso, observado as especificações do Anexo “A” do edital, este estabelece que o veículo deve
ser fornecido por fabricante ou concessionaria credenciada (Lei nº 6.729/79).

O recurso apresentado pela empresa De Marco Ltda, não fez prova de que a recorrida não é
concessionária, contudo, não pode a administração pública se omitir e incidir ao erro.

Portanto, em consulta as concessionárias credenciadas junto a fabricante, no sito eletrônico
https://www.renault.com.br/encontre-uma-concessionaria.html, verifica-se que a referida empresa (Emporium)
não é concessionária.

A única empresa concessionária na cidade de Uberlândia – MG, município sede da licitante, é a
empresa VIA AUTOMOVEIS UBERLANDIA:
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Com efeito, o Pregoeiro pode anular o resultado da licitação, pois, entre as prerrogativas
da Administração Pública, há a possibilidade de revogar os atos que não sejam mais
convenientes e oportunos para o atendimento do interesse público, bem como de anulá-
los em caso de ilegalidade.

Nesse sentido, o previsto na Súmula 473 do STF:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial.

O Edital é claro e vincula todos os licitantes, devendo ser cumprido à risca, não podendo,
por óbvio, a administração exigir algo além ou aquém do que fora disposto no termo
editalício.

Sobre o tema assevera José dos Santos Carvalho Filho:

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos
administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente
observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna
inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.

É a lei da licitação no caso concreto, não sendo facultado à Administração usar de
discricionariedade para desconsiderar determinada exigência do instrumento
convocatório. O descumprimento das cláusulas constantes no mesmo implica a
desclassificação da proposta ou inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam
afrontando os princípios norteadores da licitação, expressos no art. 3º da Lei nº 8.666/93:
Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada
e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa,
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são
correlatos.

Conforme se observa do edital licitatório, para fins de habilitação ou classificação nos
itens licitados, os licitantes devem atender, com seus produtos ofertados, ao item licitado.

Como é consabido, aquele que participa da licitação tem o dever jurídico de atentar para
todas as suas exigências. Com efeito, “aquele que não apresenta os documentos exigidos
ou apresenta-os incompletos ou defeituosos descumpre seus deveres e deverá ser
inabilitado”.

Sobre o tema, assevera JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:[5]
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“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos
administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente
observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido
e suscetível de correção na via administração ou judicial.
O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de
critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a
Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque  violação  à
moralidade  administrativa,  à impessoalidade e à probidade administrativa. (...)
Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação,
deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento
ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se a
desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do Estatuto”.

Com isso, restou observado, ainda, o princípio do julgamento objetivo, o qual é corolário
do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, já que a análise dos documentos
se deu com base em critérios indicados no ato convocatório.

Como visto, quanto aos documentos de habilitação apresentados pela empresa recorrida,
não há o que se falar.

“Depois de editado o ato convocatório, inicia-se a chamada fase externa da licitação. Os particulares
apresentam as suas propostas e documentos, que serão avaliados de acordo com os critérios previstos
na Lei e no ato convocatório. Nessa segunda fase, a Administração verificará quem, concretamente,
preenche mais satisfatoriamente as condições para ser contratado. Também nessa etapa se exige o
tratamento isonômico. Trata-se, então, da isonomia na execução da licitação. Todos os interessados e
participantes merecem tratamento equivalente.”

Cabe destacar ainda, que o edital de Licitações em seu item 2.4 prevê o envio da
documentação de habilitação a prefeitura municipal de Paial, em original ou cópia autenticada
deve ocorrer em até 02 (dois) dias utes prorrogáveis por igual período conforme segue:
2.4 – Os documentos exigidos para habilitação, originais ou cópias autenticadas, deverão ser
encaminhados e protocolados junto ao Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, situado na Rua Goiás nº
400, Centro, Paial, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, contados da data da
abertura da proposta, sob pena de desclassificação, em envelope fechado e rubricado, para ser
protocolizado, contendo as seguintes indicações no seu anverso:

Portanto, a data limite para o protocolo da documentação original era em 28 de maio
de 2020, o que não ocorreu pela licitante considerada vencedora.

Como é consabido, aquele que participa da licitação tem o dever jurídico de atentar
para todas as suas exigências. Com efeito, “aquele que não apresenta os documentos exigidos
ou apresenta-os incompletos ou defeituosos descumpre seus deveres e deverá ser inabilitado”.

Em última análise, merecem acolhimento as teses trazidas à baila pela recorrente. É, sim,
caso de revisão da decisão classificatória e consequente provimento do recurso interposto
pela empresa DE MARCO LTDA

IV – DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO

Portanto, como já apresentado acima, da análise da ata da sessão do pregão eletrônico
bem como o ranking do processo se observa que o procedimento licitatório foi realizado
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no dia 22/05/2020, ocasião em que a recorrente restou classificada em terceiro lugar no
certame.  Contudo após manifestação de intenção de recurso, fora aberto prazo para
apresentação das razões do recurso até a data de 25/05/2020 as 18 horas, bem como
contrarrazões, sendo que abriu-se o prazo para contrarrazões até dia 28/05/2020 as 18
horas, não sendo apresentada pela empresa recorrida nenhuma contrarrazão fora
apresentado as razoes do recurso pela recorrente nos termos do edital, qual seja:

13.2 – O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo
Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do
recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os
participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões
em igual número de dias.(grifo nosso)

Como pode ser observado na ata do pregão, não houve apresentação de contrarrazões,
protocolada via sistema, como pode ser observado na própria ata do processo licitatório.

Cumpre destacar que a recorrente juntou os documentos com probatórios ao não
atendimento, quanto ao item LICITADO , pela recorrida. Comprovando que esta não
atendeu as exigências e especificações do edital.
Em tal prol, ressalte-se lição do administrativista MARÇAL JUSTEN FILHO:
“Depois de editado o ato convocatório, inicia-se a chamada fase externa da licitação. Os
particulares apresentam as suas propostas e  documentos, que serão avaliados de acordo
com os critérios previstos na Lei e no ato convocatório. Nessa segunda fase, a
Administração verificará quem, concretamente, preenche mais satisfatoriamente as
condições para ser contratado. Também nessa etapa se exige o tratamento isonômico.
Trata-se, então, da isonomia na execução da licitação. Todos os interessados e
participantes merecem tratamento equivalente.”

Que no caso em que a Recorrida se incorre, houve o descumprimento das exigências do
instrumento convocatório, em desrespeito aos princípios da legalidade, vinculação ao
Edital e isonomia, o que acertadamente acarretou na inabilitação e desclassificação das
propostas desta, pois ficou clarividente a violação ao disposto no Edital, estabelecido em
perfeita consonância com as disposições da Lei 8.666/93.

Desta feita, alega ainda 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,
bem como para se assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário
observar estritamente as disposições constantes do Edital ou instrumento congênere.

V – DA ANÁLISE

Assim, após avaliação da documentação apresentada e das razões recursais, o Pregoeiro
juntamente com a Equipe de Apoio, partindo dos pressupostos elencados anteriormente,
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aplicando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento
objetivo, traz-se à análise as seguintes considerações;

Considerando a manifestação jurídica, diante do exposto entende-se, com base nos
princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório,
competitividade, preço justo e julgamento objetivo, (i) pelo conhecimento e provimento do
recurso formulado pela licitante DE MARCO LTDA e, consequentemente, pela revisão da
decisão classificatória exarada no Pregão Eletrônico nº 01/2020, quanto ao OBJETO ( item)
licitado, do referido edital.

VI – DA CONCLUSÃO

Assim, após detida análise da manifestação de interposição de recurso, obedecendo aos
princípios que norteiam a Licitação e a Administração Pública, o Pregoeiro juntamente com
a Equipe de Apoio, conclui por: CONHECER o Recurso Administrativo interposto pela
empresa DE MARCO LTDA e também as Contrarrazões apresentada pela empresa EMPORIUM
CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e opina PROVIMENTO do recurso apresentado
pela empresa DE MARCO LTDA, exarando a revisão do julgamento inicial, onde a empresa foi
declarada vencedora do item em questão. Encaminhamos para a autoridade competente,
Jandira Maria Franz, para decisão.

MIRIAN DARGAS

Pregoeiro

JONATANS BENDER

Equipe de Apoio
AMAURI JOSE AUZILIERO

Equipe de Apoio


