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JULGAMENTO DE RECURSO
INTRODUÇÃO
Trata-se de pedido de RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado no âmbito do Pregão Presencial
015/2020, processo Administrativo 056/2020, Aquisição de diversos materiais de
limpeza para serem utilizados na manutenção das atividades Secretaria
Municipal de Educação e Unidades de Ensino deste Município. A seguir será feita
a análise desse requerimento.

II - OBJETO
2.

Pedido de RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa ALFREDO AGLE SANTANA

BARACAT HABIB EIRELI ME, CNPJ.: 26.130.780/0001-88, no âmbito do Processo de Pregão Presencial
015/2020. A requerente solicita revisão da decisão do Pregoeiro que ensejou a DESCLASSIFICAÇÃO da
licitante por descumprir a exigência 5.15 do instrumento convocatório, deixando de apresentar catálogo
dos itens constantes da sua proposta comercial.

3.

III - ADMISSIBILIDADE

4.

A previsão legal do instituto do recurso apresentado jaz no item 9.4 do instrumento

convocatório 012/2018, conforme o excerto seguinte:
9.4 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja a síntese será lavrada em ata, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis 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.

5.

As peças recursais ou os requerimentos [lato sensu], devem apresentar, ao menos, os quesitos

dispostos no artigo 6º da Lei n. 9.784/1999, quais sejam:
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;
II - identificação do interessado ou de quem o represente;
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III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

6.

Assim, em sucinto exame preliminar de admissibilidade do pedido de impugnação, tem-se que:
x

Legitimidade – a empresa é parte legítima, por interpretação extensiva do § 1º do artigo 41 da
Lei n. 8.666/1993.

x

Tempestividade – a data da sessão pública do Pregão Presencial em comento ocorreu aos 12
(doze) dias do mês de março de 2020. A ata da Sessão Pública registrada, contem conforme
condição editalícia, a intenção motivada de recorrer da licitante bem como os resumos de seus
argumentos. Portanto o presente recurso tem natureza tempestiva.

7.

Conclui-se que, com base nos quesitos legais pertinentes, o pedido de recurso contra a decisão

do pregoeiro deve ser admitido.

III – DO RECURSO APRESENTADO
8.

A recorrente apresentou pedido de recurso contra a desclassificação de sua Proposta Comercial,

atacando especificamente a decisão do pregoeiro que decidiu motivadamente pela INACEITABILIDADE
uma vez que deixou de apresentar o catálogo dos itens constantes de sua proposta, exigência presente
no item 5.15 do instrumento convocatório.
9.

Fundamenta seu pedido alegando que a exigência do catálogo é item meramente acessório e

que não poderia ensejar na desclassificação de sua Proposta Comercial, e que haveria “excesso de
formalismo e redundância” no julgamento do pregoeiro.
10.

Alega que a empresa concorrente “apresentou catálogo incompleto e, com marcas divergentes

das apresentadas em sua planilha”, não sendo oportunizada a verificação minuciosa do catálogo.
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11.

Inclui na sua peça recursal diversas insinuações desarrazoadas que não dizem respeito ao

Pregão Presencial 015/2020, alegando suspostamente desvios dos princípios da legalidade e probidade
administrativa.

IV – DA ANÁLISE
12.

A análise do recurso administrativo deve alcançar cada item atacado, para pleno atendimento

ao disposto no artigo 50 da Lei n. 9.784/1999 e no artigo 41, § 1º, da Lei n. 8.666/1993.
13.

De início, impende salientar que nenhum princípio é supremo, nem absoluto, nem exclui os

demais princípios norteadores da Administração Pública.
14.

Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. O

instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que é importante para o certame, não podendo
o Administrador exigir nem mais nem menos do que está previsto nele. Por essa razão, é que a doutrina
diz que o edital é lei interna da licitação, ficando a ele estritamente vinculada, conforme previsto no art.
41 da lei n°. 8.666/93.

Acórdão 1932/2009 Plenário
Abstenha-se de aceitar propostas de bens com características diferentes das especificadas
em edital, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório, consoante
o art. 3º da Lei nº 8.666/1993.

15.

Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório

faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame.
Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a Administração
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. E o
artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com
os critérios de avalição constantes do edital. O princípio dirige-se tanto à Administração, como se
verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos
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do instrumento convocatório; se deixarem de atender as exigências concernentes a proposta, serão
desclassificados (artigo 48, inciso I).
16.

Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do princípio do

procedimento formal, que determina à Administração/órgão públicos que observe as regras por ela
própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação.
17.

Segundo Lucas Rocha Furtado, o instrumento convocatório:
“(...) 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)

18.

No mesmo sentido é a lição de 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. 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. Se o
instrumento de convocação, normalmente o edital tiver falha, pode ser corrigido, desde que oportunamente,
mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. 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.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas,
2013, p. 246.)

19.

Como bem destaca Fernanda Marinela, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório

leva à assertiva de que o edital é a lei interna da licitação:
“Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento, em regra, é o edital
que deve definir tudo que é importante para o certame, não podendo o Administrador exigir nem mais nem menos do que
está previsto nele. Por essa razão, é que a doutrina diz que o edital é lei interna da licitação, ficando a ele estritamente
vinculada, conforme previsto no art. 41 da lei.” (MARINELA DE SOUSA SANTOS, Fernanda. Direito Administrativo. Salvador:
Juspodivm, 2006, p. 264).
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20.

Segundo Marçal Justen Filho, a não apresentação de documento exigido em edital e/ou a

apresentação de documento em desconformidade com o edital, deve implicar diretamente na
desclassificação do licitante por estar inabilitado para prosseguimento no certame.
21.

Sobre o tema, igual orientação pode ser encontrada no Supremo Tribunal Federal (STF), no

Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos Tribunais Regionais Federais e no Tribunal de Contas da União,
como será a seguir demonstrado.
22.

O STF (RMS 23640/DF) tratou da questão em decisão assim ementada:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM
ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO
OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a
inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento
objetivo, a desclassificação do licitante que não observou exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A observância ao
princípio constitucional da preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das
propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É
imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena de a Administração não poder exigirlhe o cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso.

23.

O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por exemplo: RESP 595079, ROMS

17658). 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.

24.

O TRF1, a exemplo dos demais TRFs também já decidiu que a Administração deve ser fiel ao

princípio da vinculação ao instrumento convocatório (AC 199934000002288):
“Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ‘a Administração não pode descumprir as normas e condições do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada’ (Lei nº 8.666/93, art. 3º, 41 e 43, I). O edital é a lei da licitação. A despeito do
procedimento ter suas regras traçadas pela própria Administração, não pode esta se furtar ao seu cumprimento, estando
legalmente vinculada à plena observância do regramento”.
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25.

Por fim, para além dos tribunais judiciários, mister trazer à baila a posição do TCU sobre a

matéria aqui discutida. Há centenas de acórdãos do TCU que tratam da vinculação ao edital, com
orientação alinhada à decisão do Pregoeiro, e que podem ser sintetizadas na recomendação
apresentada pelo tribunal no Acórdão 483/2005:
“Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a realização dos procedimentos licitatórios, especialmente o da
vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo, previstos nos artigos 3º, 41, 44 e 45 da Lei nº
8.666/1993”.

26.

Portanto a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se afastar das

regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, ou mesmo relativizá-las, no afã de
garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como
para se assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, sendo necessário observar estritamente as
disposições constantes do edital ou instrumento congênere.
27.

O motivo que ensejou a desclassificação da Proposta Comercial de recorrente estava previsto no

item 5.15 do instrumento convocatório, logo abaixo citado:
5.15. Deverá ser apresentado com parte integrante do rol de documentos do Envelope da Proposta de Preços, o catálogo
contendo a especificação de todos os itens cotados no termo referencial deste instrumento convocatório. A não
apresentação do devido catálogo dos itens com as especificações técnicas, impossibilita a verificação da adequação dos
itens cotados pelos licitantes perante ao que ora é solicitado no Termo Referencial, sendo portanto tal fato, responsável
pela DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA.

28.

A requerente alega que o catálogo seria peça meramente acessória à Proposta Comercial. Tal

alegação não deve prosperar como argumento que garanta aceitabilidade, pois conforme exposto no
item 5.15, a referida exigência deverá ser apresentada como parte integrante do rol de documentos do
envelope de Proposta de Preços. Não há nesta exigência nenhum tipo de exceção ao caso concreto ora
analisado.
29.

Dito isto, percebe-se que não há de forma alguma, excesso de formalismo no critério de

julgamento de aceitabilidade da proposta, por parte do pregoeiro. O que existe e de fato é imperioso
que exista, é a fundamentação da decisão que ensejou a desclassificação da empresa, no princípio de
vínculo ao instrumento convocatório.
30.

Apenas uma única licitante cumpriu integralmente o que preconiza o item 5.15 que trata dos

documentos que deverão ser apresentados no envelope “A” de proposta de preços. No entanto, a
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recorrente, de forma procrastinatória, falaciosa e irresponsável, argumenta que o catálogo apresentado
pela concorrente estava incompleto e que não teve a condição de verificar minuciosamente o
documento.
31.

Este fato não condiz com a verdade. O pregoeiro analisou criteriosamente o catálogo

apresentado pela empresa classificada. Este encontrava-se devidamente em conformidade com as
especificações exigidas no termo de referência e fazia correspondência com as marcas apresentadas
pela licitante em sua Proposta Comercial. Após esta análise, todo o bojo de documentos, inclusive o
catálogo, foi passado aos licitantes presentes para que verificassem sua conformidade. Na ata do
certame, assinada por todos licitantes presentes e comissão de apoio, não há qualquer registro que
sustente a afirmação inverídica da recorrente.
32.

Percebe-se portanto, que na ausência de argumentos que deem substância à sua peça recursal,

a recorrente lança ao norte, acusações e insinuações que sob nenhum aspecto condizem com a
realidade dos fatos ocorridos no certame. Isto torna-se evidente quando a recorrente sustenta que o
instrumento convocatório não previu a apresentação de balanço patrimonial, quando na verdade o item
6.2.3 do edital, que trata da qualificação econômico-financeira das empresas, em sua alínea “c”, traz a
exigência supostamente ausente.
33.

Por fim, afirma que a ampla competitividade fora prejudicada e que haveria suposto prejuízo da

economicidade para município. Tal argumento também não deve prosperar uma vez que os valores
constantes das Propostas Comerciais foram os abaixo apresentados:

ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIBI EIRELI VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 337.390,00
ME – CNPJ.: 26.130.780/0001-88

N A R MAGAZINE E SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ.: VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 253.123,00
15.667.805/0001-60

C. RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 215.952,50

– CNPJ.: 34.428.276/0001-97
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34.

Mesmo tendo sido desclassificadas as propostas comercias das empresa “ALFREDO AGLE” e “C.

RAFAEL”, o pregoeiro, conforme determina o art. 24, §§ 8º e 9º, do Decreto 5.450/05, iniciou a
negociação direta com a empresa “N A R MAGAZINE”. O que resultou numa proposta final de R$
215.950,00 representando uma economia superior a 35% em relação à Proposta Comercial da
recorrente, e 23,42% menor que o valor estimado pela administração, para aquisição.

35.

Conclui-se, pelo exposto, que não assiste razão a nenhuma das alegações trazidas pela

interessada em seu requerimento.

V – CONCLUSÃO
36.

Em exame sucinto de admissibilidade, o pedido de recurso administrativo do Pregão Presencial

015/2020, apresentado pela empresa ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI ME, CNPJ.:
26.130.780/0001-88, deve ser conhecido por atender aos quesitos mínimos legalmente estabelecidos
(Lei n. 9.784/1999 e Lei n. 8.666/1993).
37.

Na análise ora realizada demonstrou-se que a decisão pela DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA

COMERCIAL da recorrente, está plenamente amparada nos princípios legais da legalidade,
impessoalidade, moralidade. O não atendimento de todas as exigências editalícias pela licitante, ensejou
na sua justa desclassificação.
38.

Através da minuciosa análise da peça recursal, tal julgamento atingiu diretamente todos os

pontos questionados pela requerente.
39.

Tornou-se evidente que a requerente deixou de cumprir o item 5.15 do edital.

40.

Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial do Município de Una/BA, decide admitir o pedido de

recurso apresentado pela empresa ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI ME, no âmbito do
Pregão Presencial 015/2020, denegando integralmente provimento no mérito, mantendo a decisão
que ensejou a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta comercial da requerente.
Una, 26 de março de 2020
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Caio Cézar Oliveira Santos
Pregoeiro Municipal
Decreto Municipal 232/2018
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Una

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HGPFRPQXC7S28XA1EENZBW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
26 de Março de 2020
11 - Ano - Nº 2935

Quinta-feira
26 de Março de 2020
12 - Ano - Nº 2935

Una

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HGPFRPQXC7S28XA1EENZBW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Una

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HGPFRPQXC7S28XA1EENZBW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
26 de Março de 2020
13 - Ano - Nº 2935

Quinta-feira
26 de Março de 2020
14 - Ano - Nº 2935

Una

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HGPFRPQXC7S28XA1EENZBW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Una

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HGPFRPQXC7S28XA1EENZBW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
26 de Março de 2020
15 - Ano - Nº 2935

Quinta-feira
26 de Março de 2020
16 - Ano - Nº 2935

Una

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HGPFRPQXC7S28XA1EENZBW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Una

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HGPFRPQXC7S28XA1EENZBW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
26 de Março de 2020
17 - Ano - Nº 2935

