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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS – ESTADO DA BAHIA
PODER EXECUTIVO CNPJ: 16.418.717/0001-98
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
ASSUNTO: DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
DECISÃO - PE Nº 015/2022
Trata-se

Recurso

Administrativo

interposto

pela

empresa

MAIS

ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.354.293/000120, em face da decisão proferida pela Senhor Pregoeiro e a Comissão de
Licitação nos autos do processo administrativo de nº 106/2022, cujo
objeto é o a fornecimento de gêneros alimentícios para atender as
necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino do
Município, a qual declarou classificada a proposta apresentada pela
Recorrida.
Após interposição do presente recurso, se fez por notificada a MARCELA
BRITO DA SILVA OLIVEIRA, CNPJ nº 24.646.805/0001-75, para
apresentação Contrarrazões a Recurso Administrativo aviado, sendo o
mesmo apresentado tempestivamente.
Em tempo, informamos o Senhor Pregoeiro e esta Comissão Permanente
de licitações, se ativeram aos itens apontados no recurso e nas
contrarrazões apresentados, não entrando no mérito das fases já
concluídas.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO E CONTRA-RAZÕES
Como e cediço o instituto do Recurso Administrativo em processo
licitatório, notadamente ao que se refere à modalidade pregão, jaz na Lei
nº 10.520/2002, Art. 4, inciso XVIII, conforme o excerto seguinte:
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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 contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos;
Apertadamente, conclui-se, portanto, com base nos regramentos legais
pertinentes, que o recurso e contrarrazões foram apresentados em
observância aos requisitos de formais necessários.
Cumpridas as formalidades legais, registre-se que todos os demais
licitantes foram cientificados da existência e trâmite do Recurso
interposto, bem como do prazo legal de contrarrazões, conforme
notificação através dos endereços eletrônicos (e-mail) apresentados
pelas licitantes.
2. DO RELATÓRIO.
O Recorrente irresignado com a classificação da proposta da recorrente
nos

autos

do

Pregão

Eletrônico

015/2022,

aviou

em

Recurso

Administrativo, ventilando as seguintes razões, vejamos apertadamente:
“A empresa MARCELA BRITO DA SILVA OLIVEIRA, foi habilitada
na Ata da Sessão Publica datada 23/08/2022, referente ao Pregão
Eletrônico N°. 015/2022, ocorre que ao analisarmos a Proposta de
Preço apresentada descrita no sistema e a proposta anexada
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também no sistema mais em campo destintos, verificamos que de
forma equivocada esta comissão/pregoeiro (a) classificou e/ou
aceitou a proposta da empresa MARCELA em desconformidade
com

o

Item

13.3.

“A

proposta

ofertada

deverá

conter

especificações e características detalhadas dos produtos/serviços
cotados, bem como, a garantia e outros
elementos

que

de

forma

inequívoca

os

identifiquem,

em

consonância com o conteúdo do Anexo IX - Termo de Referência.”
E após ter se encerrado a etapa de lances verificamos ainda
através da proposta anexada que a empresa apresentou MARCA
de produto que não existe no mercado e assim mais uma estando
em desacordo as exigências contidas no edital.
Diante do que foi exposto e com base na sumula 473 do STF
solicitamos a inabilitação
da empresa MARCELA BRITO DA SILVA OLIVEIRA” DO MÉRITO
A recorrente não se conforma com a douta decisão da Sr.
Pregoeiro que entendeu por bem habilitar/classificar a proposta
da empresa licitante MARCELA BRITO DA SILVA OLIVEIRA nos
lotes 1, 2 e 3, participante do processo licitatório a medida em que
a mesma claramente violou a regra que trata da elaboração da
proposta de preço item 13.3, A proposta ofertada deverá conter
especificações e características detalhadas dos produtos e produto
que não existe no mercado. comprometendo assim a isonomia da
competição.
Como podemos ver através nas figuras 02, 03 e 04, apenas a
empresa MARCELA BRITO DA SILVA OLIVEIRA deixou de atender
por completo o Item 13.3 do instrumento convocatório e conforme
a vasta doutrina e determina as normas jurídicas, sua proposta se
quer deveria ser aceita pelo pregoeiro e sua equipe de apoio para a
fase de lances. E de forma mui respeitosamente solicitamos que
seja invocado Súmula 473 do STF para que seja cumprido
vinculação ao instrumento convocatório e princípio constitucional
da isonomia.
Súmula 473 do STF A administração pode anular seus próprios
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles
não se originam direitos;
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ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os
casos, a apreciação judicial.
E para finalizarmos nossos questionamentos, apontamos ainda
que a empresa MARCELA BRITO DA SILVA OLIVEIRA, na
tentativa mais uma vez de burlar as leis vigentes e o edital desse
processo licitatório, anexou proposta de preço do LOTE 01 nos
itens 14 e 15 com marca que não atende aos requisitos mínimos
do

TERMO

DE

REFEENCIA

do

referido

edital.

A

marca

apresentada “DELITE” não produz produto MACARRÃO TIPO
ESPAGUETE E

MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS,

conforme a especificações exigidas no edital.
No que se refere a marca “DELITE” apresentada, não conseguimos
encontrar quaisquer tipos de prova que pudesse justificar a
apresentação da referida marca, inclusive em contato com
diversos fornecedores, e os mesmos não tem conhecimento da
presença de OVOS na composição destes itens 14 e 15. Um de
nossos fornecedores do ASSAI nos respondeu da seguinte forma.
“A MARCA DELITE NÃO TEM OVOC”

Em sua peça de contra razões alegou a recorrida, vejamos:
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Após, fizeram-se os autos conclusos à autoridade superior competente
para devido enfrentamento das razões de recurso aventados, sopesadas
pela normatização vigente.
3. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

Nas razões acostadas, requer o Recorrente a procedência do petitório
recursal para reconsiderar a sua decisão, para que a empresa MAIS
ATACADO

E

DISTRIBUIDORA

LTDA

tenha

sua

proposta

desclassificada em razão da apresentação de marca que diverge da
descrição técnica constate do termo de referencia.
Cabe

aos

interessados

saber

que

a

Prefeitura

Municipal

de

Caetanos/BA é uma instituição idônea e transparente, que por meio de
seus procedimentos licitatórios seleciona a proposta mais vantajosa
para a entidade, sendo que seus julgamentos são em estrita
conformidade

com

os

princípios

básicos

da

legalidade,

da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhe são correlatados, inadmitindo-se critérios que
frustrem o caráter competitivo do certame.
Pelos princípios/fundamentos supramencionados, não há que se falar
que a Comissão Permanente de Licitação ou que o Senhor Pregoeiro
utilizou de critérios discriminatórios para classificar ou desclassificar
algum dos licitantes.
Como é cediço em se tratando de licitações é imperioso evitar
entendimentos inovadores e diversos quanto aos termos do instrumento
convocatório, que culminem em propostas desarmônicas com as
condições indispensáveis para a Administração, desnivelando a disputa
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em prejuízo à competição e as condições de isonomia entre os diversos
participantes, com a finalidade de se obter a oferta mais vantajosa.
Nesse

sentido,

da

mesma

forma,

falhas,

omissões

ou

lacunas

detectadas em propostas devem ser tratadas como irregularidades,
devendo a Administração decidir pela desclassificação da proposta caso
os vícios apresentados afetarem o perfeito entendimento quanto ao
objeto ofertado e as condições essenciais exigidas na licitação,
principalmente quando representarem possibilidade de redução de
custos da proposta, acarretando desequilíbrio na comparação das
propostas, considerando que este procedimento ou conduta desnivela a
disputa em relação aos demais participantes que apresentam propostas
em estrita observância às exigências do edital.
No caso dos autos, os elementos apontados não se tratam de meras
inconsistências ou apenas um pequeno erro ou vício na proposta, mas
sim, a oferta de itens, constantes dos lotes em desconformidade com as
especificações técnicas exigidas pela municipalidade, inclusive com
indicação de marca qual não produz o item com determinada
especificação, podendo resultar em desigualdades para seleção da
proposta vencedora ao apresentar oferta de menor valor, embora sem
satisfazer todas as exigências necessárias.
Como se pode extrair da documentação apresentada pela Recorrente, a
mesma acostou aos seus documentos elementos que comprovam que a
proposta apresenta se mostra com o instrumento convocatório.
Além de uma injusta disputa entre os participantes, independente da
modalidade de licitação adotada e a incerteza da execução integral do
objeto, posto que o licitante vencedor poderá apresentar objeto com
inferior qualidade, capacidade e qualquer fator e/ou condição diversa,
sem atender as exigências indispensáveis à pretensão inicialmente
licitada pela Administração, o que certamente os demais participantes
observaram na elaboração de suas ofertas/propostas.
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Noutro giro, confessa em suas contra razões a recorrida que um simples
erro na indicação da marca ofertada em determinado item. Acontece
que, a alteração de marca após o conhecimento das propostas fere o
principio da não surpresa e pior, no caso dos autos tem efeito
substancial na proposta, visto que, a marca preteritamente ofertada não
apresenta semelhando com item descrito no termo de referência.
Sendo assim, analisando o feito, verifica-se que a empresa Recorrida,
equivocada, teve sua proposta classifica nos itens indicados, em virtude
da

apresentação

de

proposta

com

marcas

que

não

guarda

compatibilidade com o a descrição do instrumento convocatório.
Diante desses fatos, entendo que, agora, em juízo de reconsideração que
a proposta apresentada pela recorrida nos especificamente no lote 01
deve ser desclassificada.
CONCLUSÃO
Com efeito, pelas angulações positivadas no enunciado recursal, é
necessário acolher a pretensão da Recorrente.
Diante

das

razões

adendo

escandidas,

EXERÇO

O

JUÍZO

DE

RECONSIDERAÇÃO porquanto mereça ser dado provimento parcial ao
recurso, desclassificando a proposta apresenta pela Recorrida no lote
01.

Submetemos a presente decisão ao elevado crivo do Sr. Prefeito
Municipal, na forma e para os fins em lei previstos.
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