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DECISÃO DO PREGOEIRO – RECURSO ADMINISTRATIVO 

Processo Administrativo nº. 047/2021 

Pregão Eletrônico nº. 011/2021. 

Objeto: Registro de Preços que objetiva a Contratação de Pessoa Jurídica para a aquisição de 

Equipamentos e Suprimentos de Informática para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal e Secretarias Agregadas. 

 

 

Recorrente: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP 

 

INTRODUÇÃO 

 

A licitante LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA EPP, CNPJ nº 

10.793.812/0001-95, Endereço: SHCS CR 516, Bloco B, nº 69, Parte C055, 1º Pavimento, Asa Sul, 

Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.381-525, impetrou tempestivamente recurso 

administrativo contra a decisão do Pregoeiro que CLASSIFICOU a proposta da empresa REAL 

BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI no Pregão Eletrônico nº 011/2021 PE PMPB.  
 

 

ADMISSIBILIDADE 

 

O critério de aceitabilidade do recurso exige a manifestação imediata e motivada, da 

intenção de recorrer, tão logo seja declarado o vencedor do certame, conforme dispõe o art. 44 

do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019: 

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo 

concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recorrer. 

§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no 

prazo de três dias. 

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar 

suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do 

recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos 

seus interesses. 

§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto 

à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência 

desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante 

declarado vencedor. 
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§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

que não podem ser aproveitados. 

Assim, a peça recursal apresentada cumpre os requisitos de admissibilidade previstos na 

legislação, pelo que se passa à análise de suas alegações. 

 

DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

As razões apresentadas pela licitante RECORRENTE podem ser visualizadas no Portal 

Comprasnet (http://www.comprasgovernamentais.gov.br/), as quais seguem abaixo 

reproduzidas de forma resumida: 
 

2. Vossa Senhoria procedeu para com a consagração da Recorrida como do Item 139, e está em vias de prosseguir para com os 

procedimentos pertinentes à sua habilitação, o que não merece nada além do que o seu pronto afastamento. Isso porque a Recorrida 

ofertou equipamento que claramente não atente a integralidade das especificações técnicas do Termo de Referência, conforme restará 

cabalmente demonstrado a seguir. 

3. A descrição do Item 139 do Termo de Referência se dá no seguinte sentido, senão vejamos: 

"ITEM 139: Tablet 10.4 polegadas TAB A7 T500." 

 

4. Pois bem, em primeiro lugar, de proêmio, a Recorrente assevera que a proposta da licitante Recorrida deve ser desde já 

desclassificada, vez que sequer fora indicado o modelo do equipamento ofertado, inviabilizando a análise da existência das 

especificidades técnicas constantes no Termo de Referência. 

5. Insta salientar o disposto no Subitem 8.2 do Edital, senão vejamos: 

8.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com 

os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 

de Referência. 

 

6. Resta evidente que a proposta Recorrida deve ser desclassificada, pois não indicou o modelo do produto, tampouco a descrição 

detalhada do objeto ou , sequer apresentou catálogos que pudessem identificar as características do equipamento ofertado. 

7. Com efeito, a aludida violação ao instrumento convocatório, repise-se, inviabiliza, sobremaneira, a análise e verificação de 

atendimento da integra das especificações técnicas do Termo de Referência. 

8. Desse modo, o comprometimento da análise do equipamento pela administração pública, em razão da ausência de informações 

apresentadas pela Recorrida, torna Vossa Senhoria e o setor de análise técnica impossibilitados de proceder para a com a análise e 

verificação de exequibilidade efetiva da proposta da Recorrida, pois sem saber qual modelo está sendo ofertado, isso se torna 

impossível. 

9. Imperioso ressaltar que a proposta apresentada em sede de certame licitatório só pode ser validade a aceita se preenchidos os 

requisitos formais e materiais mínimos. Ocorre que é improvável, para não dizer impossível, que sequer a análise de tais condições 

tenha sido feita, pois não há informação do modelo que a Recorrida apresenta em sua proposta. 

10. Nessa esteira, a Recorrente pugna seja desclassificada a proposta da Recorrida ou, alternativamente, sejam providenciadas 

diligências, com o escopo de verificar qual o modelo ofertado pela Recorrida e se esse modelo é condizente com o objeto do Edital. 

11. Insta salientar que o próprio instrumento convocatório prevê a possibilidade de diligências, em seu Subitem 23.12, senão vejamos: 

23.12 Será facultado a pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase de julgamento, promover diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive parecer técnico à Secretaria requerente do certame com relação aos 

produtos cotados, bem como solicitar aos órgãos competentes elaboração de parecer técnico destinado a fundamentar a decisão. 

  

III. DOS PEDIDOS 

Ante as razões expostas supra, a Recorrente roga que Vossa Senhoria determine a desclassificação da Recorrida - REAL BRASIL 

COMERCIO E SERVICOS EIRELI - do Item 139 do Termo de Referência, nos termos do artigo 48, inciso I da Lei n. 8.666/93. 

Se assim não o fizer, que se digne Vossa Senhoria a encaminhar o presente Recurso Administrativo à Autoridade Superior 

competente para conhecê-lo e, certamente, dar-lhe provimento. 

 

 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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DA ANÁLISE DO RECURSO  

É importante salientar que na elaboração do edital, a administração preocupa-se em observar 

os princípios constitucionais e os princípios básicos da Lei Federal nº 8.666/93. É natural que se 

busque a proposta mais vantajosa para a administração, mais sem deixar de observar os demais 

princípios fundamentais que regem a lei de licitações. 

Ressaltamos a aplicação do preceito básico que obriga os licitantes à obediência dos quesitos 

previstos no edital: a Vinculação ao Instrumento Convocatório, previsto expressamente no artigo 41, 

caput, da L. 8666/93 e diretamente vinculado à legalidade do certame, de acordo com este princípio, 

a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente 

vinculada. O edital, neste caso, torna-se lei entre as partes, em sendo lei, o edital com os seus termos 

atrelam tanto à Administração, que estará estritamente subordinada aos seus próprios atos, quanto às 

concorrentes -sabedoras do inteiro teor do certame.  

A Administração e as licitantes ficam restritas ao que lhes é solicitado ou permitido no edital, 

quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Todos os atos 

decorrentes do procedimento licitatório, por óbvio, vincular-se-ão ao edital, destarte, minimizada 

estará a existência de surpresas, vez que as partes tomaram ciência de todos os requisitos, ou 

previamente estimaram o conteúdo das documentações, formulando-as de acordo com os princípios 

de isonomia e competitividade.  

Não há de se questionar que o cumprimento das regras estabelecidas no edital, é dever supremo 

da administração pública como também do licitante que participa, até porque a regra do instrumento 

convocatório está amparado no artigo 3.º da Lei nº 8.666/93. 

Pugna a Recorrente pelo conhecimento do recurso a fim de que a decisão seja reformada, 

alegando, em síntese que a proposta da empresa REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

seja desclassificada no item 139 - Tablet 10.4 polegadas TAB A7 T500, pois apresentou oferta de 

equipamento sem especificar modelo, tampouco a descrição das condições técnicas do produto, bem como 

de fabricante/marca que não possui equipamentos que atendam as especificidades técnicas mínimas 

constantes no Edital e no Termo de Referência e por isso requer a reforma da decisão de 

CLASSIFICAÇÃO da referida empresa. 

 

 

Após analisar detalhadamente o recurso, a Pregoeira juntamente com sua equipe de apoio, 
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deliberou o seguinte: 

Cabe ao pregoeiro a função de fazer cumprir as regras do edital e tendo como base os 

princípios da vinculação ao instrumento convocatório não restando a ele fazer outra interpretação 

que não as que constam no instrumento, conforme podemos ver no §1º do art. 41, da Lei 8666/93, 

que dispõe: 

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 

acha estritamente vinculada. 

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade 

na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no 

§ 1o do art. 113. 

 

 

No caso em concreto, verificou-se que as alegações da empresa recorrente, são 

PROCEDENTES, aja visto que a empresa REAL BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

cotou o item 139 - Tablet 10.4 polegadas TAB A7 T500, da marca “MULTILASER” e após 

pesquisa feita pelo pregoeiro juntamente com a equipe de apoio no site oficial da fabricante, 

verificou-se que a marca não possui o aparelho nas características exigidas no instrumento 

convocatório 

A jurisprudência do STJ  é uníssona, no que tange a vinculação ao edital, senão vejamos: 

 

 

“Consoante ao que dispõe o art. 41 da Lei 8666/93, a Administração encontra-se estritamente 

vinculada ao edital de licitação, não podendo descumprir as normas e condições dele 

constantes. É o instrumento convocatório que da validade aos atos administrativos praticados 

no curso da licitação, de modo que o descumprimento de suas regras deverá ser reprimido. 

Não pode a Administração ignorar tais regras sob o argumento de que seriam viciadas ou 

inadequadas.” 

 

 

Agindo assim, esta Administração conserva a lisura, a legalidade e o respeito aos princípios 

licitatórios e àqueles previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, por consagração aos 

princípios constitucionais que regem as licitações públicas e por ser medida de inteira JUSTIÇA. 

 

É importante salientar que é dever do agente administrativo zelar pela legalidade, agindo de 
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forma coerente e razoável, podendo rever e adequar seus atos, modificando-os quando necessário. 

Tais características fundamentam a decisão do pregoeiro, que busca tão somente zelar pela 

legalidade dos atos e a idoneidade do processo.  

Assim, considerando o que foi exposto e que as exigências são adequadas e necessárias para 

assegurar o princípio da ISONOMIA e a VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO 

entre outros princípios que sustentam a Lei 8666/93, a pregoeira reconhece a razão da 

RECORRENTE, acolhendo assim o pedido.  

 

DA DECISÃO 

Por todo o exposto, concluímos pelo conhecimento do RECURSO e que no mérito lhe 

seja DADO PROVIMENTO, em razão do poder-dever da autotutela que estabelece que a 

administração pública possui o poder de controlar os próprios atos, considerando os princípios 

da isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e ao julgamento objetivo, modifico a 

decisão anteriormente proferida.  

Por tanto, o pregoeiro decide exercer juízo de retratação, revendo a decisão que declarou 

CLASSIFIADO o item 139 - Tablet 10.4 polegadas TAB A7 T500 da empresa REAL BRASIL 

COMERCIO E SERVICOS EIRELI, anulando assim, o ato proferido. 

 
 

 

 

 

Peixe-Boi, 06 de agosto de 2021. 

 

 

 

...................................................................... 

ANTONIO HARLLEN DE SOUZA 

BASTOS 

PREGOEIRO OFICIAL 
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