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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: SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE 

 

INTRODUÇÃO 

 

A licitante SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrito no CNPJ n° 35.316.374/0001-03, sediada na Rua Joaquim Ferreira Coelho, 11SEDE, 

Centro, CEP 14470-000, Pedregulho (SP), impetrou tempestivamente recurso administrativo contra 

a decisão do Pregoeiro que DESCLASSIFICOU a referida empresa 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. DOS MOTIVOS PARA RECLASSIFICAR A RECORRENTE SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE 
2.1. DOS MOTIVOS PARA ANULAÇÃO DA RECUSA DA PROPOSTA E CONSEQUENTE RECLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE 
O presente tópico tem como intuito demonstrar que houve equívoco na decisão do pregoeiro que decidiu pela recusa da proposta da recorrente, 
pois a proposta contém identificação da empresa na assinatura digital, possuindo o CNPJ e o nome da empresa licitante. 
O timbre não poderia ser algo tão importante ao ponto de recusar a proposta da empresa, levando em consideração que a empresa não ficou sem 
a devida identificação da empresa vencedora, bastando verificar a assinatura digital na proposta. Além disso, considerar o timbre da empresa como 
primordial para o cumprimento das normas editalícias, trata-se de exagero por parte da Administração. 
A recusa através da baixa materialidade torna o certame totalmente instável e sem nenhum sentido, visto que a empresa atendeu todos os 
requisitos do edital, entretanto foi impossibilitada de finalizar o processo por falta do timbre, não possuindo lógica na decisão do pregoeiro em 
negar uma proposta vantajosa para a Administração. 
Além disso, o próprio certame induz aos participantes em erro, isso porque, no item 8.2.1 informa que: 
8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
A falta de clareza ao elaborar o edital traz para a Administração tanto para os licitantes problemas e consequentemente equívocos como no caso 
em tela. Desta forma, resta claro que a falta do timbre em nada impede a empresa de prosseguir no processo licitatório e muito menos dá a 
entender que não cumprirá com suas obrigações frente à Administração, além de ser considerado que a empresa se identificou com o certificado 
digital. 
 
3. DOS PEDIDOS 
Receber o recurso administrativo e, ao final, seja dado provimento para: 
a) Declarar a recorrente vencedora pelo cumprimento integral de cláusulas editalícias e da legislação pertinente. 
b) Que sejam anuladas todas as fases da licitação ocorridas após o ato ilegal. 
Requer-se também que seja comunicado o julgamento obrigatoriamente pelos e-mails tiago.sandi@sandieoliveira.adv.br, 
bruna.oliveira@sandieoliveira.adv.br e contato@sandieoliveira.adv.br, sob pena de nulidade. 
Nestes termos pede deferimento. 
Pedregulho (SP), 27 de julho de 2021. 

 
SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE 
  

 

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, 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 
                                                                               

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 
CNPJ: 05.149.158/0001-41   

 

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 não houve equivoco por parte do pregoeiro em sua desclassificação, pois 

a proposta contém identificação da empresa na assinatura digital e por isso requer a reforma da 

decisão de DESCLASSIFICAÇÃO de sua empresa.  

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

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, não devem prosperar,  

aja visto que o instrumento convocatório traz em seu ANEXO II, um modelo de PROPOSTA 

COMERCIAL  a ser seguido pelas licitantes, onde constam os dados da empresa, como endereço, 
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telefone pra contato, entre outros. Tais informações são importantes para que se verifique se os dados 

cadastrais inseridos na proposta estão atualizados com o restante dos documentos apresentados. 

Vejamos o que dispõe o ANEXO II do instrumento convocatório: 

 

 

 

 

Agora, comparemos com a proposta comercial anexada pela recorrente, segue abaixo foto do 

documento extraída da pasta da licitante: 
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Como poder ser observado nos documento acima, existe a pendencias de várias informações 

exigidas no edital e ao contrário do que alega a recorrente, apenas a assinatura digital não a obstem 

das demais exigências contidas no instrumento convocatório.  

Cabe ressaltar que a falta de tais informações, foi motivo de DESCLASSIFICAÇÃO de outras 

empresas no referido certame, como pode ser observado nos autos do processo. Por tanto, não há o 

que discutir sobre as exigências estabelecidas no edital, pois como dito anteriormente, cabe ao 

pregoeiro tão somente a função de fazer cumprir as regras do edital, tendo como base os princípios 

da vinculação ao instrumento convocatório.  
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A jurisprudência do STJ também 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.” 

 

 

 

É de suma importância salientar que o item 7 do edital, faz menção a proposta anexada ao 

sistema, assim como os documentos de habilitação. Já o item 8 do edital, refere-se aos campos de 

cadastramento dos itens no sistema COMPRASNET, como descrição, marca, fabricante etc.... 

Dito isso, caso o instrumento convocatório tenha causado duvidas ao licitante, lhe é conferido o 

direito de pedir esclarecimentos, assim como também de impugnar o instrumento, pois no mesmo 

está contido o e-mail da CPL e da Prefeitura Municipal, assim como os telefones para contato. 

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 

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 inadequadas e desnecessárias, 

visando assegurar o princípio da ISONOMIA e a VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 

CONVOCATORIO entre outros princípios que sustentam a Lei 8666/93, o pedido da recorrente não 

deve ser acolhido. 
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DA DECISÃO 

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

NEGADO PROVIMENTO. 

Mantendo assim, a decisão que declarou DESCLASSIFICADA a empresa SILVANE 

CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 

35.316.374/0001-03. 

Em atenção ao art. 17, VII, Decreto 10.024/19, encaminham-se os autos à autoridade 

competente para análise, consideração e decisão do Recurso Administrativo em pauta. 

 

 

Peixe-Boi, 06 de agosto de 2021. 

 

 

 

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

ANTONIO HARLLEN DE SOUZA 

BASTOS 

PREGOEIRO OFICIAL 
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