
05/01/2023 11:40 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=1100689&ipgCod=29521486&reCod=644167&Tipo=R 1/2

Pregão/Concorrência Eletrônica
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC

ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO PE 112/2022

GIOVANI LOS, inscrita no CNPJ nº 41.465.151/0001-00, com sede na Av. José Oscar Salazar, 939, Centro, na cidade de Erechim/RS,
CEP 99713-042, vem por intermédio de sua diretor abaixo assinado, com o devido respeito e acatamento à presença de Vossa
Senhoria, com fulcro no art. 109, inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, combinado com artigo 5º, inciso XXXIV, alínea b da
Constituição Federal.

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisão proferida por esta digna Comissão de Licitação que aceitou e habilitou a proposta das empresas primeira e segunda
colocadas para o item 46 pelos motivos de fato e de direito que a seguir expõe, embasa e comprova.

1. PRELIMINARMENTE

1.1 Do Efeito Devolutivo e Suspensivo

Requer a recorrente que seja recebido o presente recurso e suas razões e encaminhado à autoridade competente para sua
apreciação e julgamento, em conformidade com o artigo 109, §2º da Lei nº 8.666/93, concedendo efeito suspensivo até o seu
julgamento final dentro da esfera administrativa. artigo 109, §2º da Lei nº 8.666/93, concedendo efeito suspensivo até o seu
julgamento final dentro da esfera administrativa.

2. DOS FATOS
A empresa primeira colocada teve sua proposta de preço aceita e habilitada para o item 46 do Pregão Eletrônico nº 112/2022.
Entretanto, o produto ofertado não atende a especificação técnica solicitada no Termo de Referência.
Houve, portanto, manifesta inobservância dos Princípios Constitucionais e Administrativos que devem ser incondicionalmente
seguidos pela Administração Pública.

3. DOS FUNDAMENTOS
O Termo de Referência solicita para o item 46, COPO DE VIDRO 200ML CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ALTURA: 97MM
DIÂMETRO: 60MM

COPO DE VIDRO 200ML CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ALTURA: 97MM DIÂMETRO: 60MM
(grifei)

A licitante (INCLUSIVE SEGUNDA COLOCADA) ofertou o copo Nadir americano 190ml, entretanto esta marca não possui em seu
portfólio copos do modelo americano 200ml e nem de 97mm de altura (PEDE TR), o modelo ofertado se refere ao cod 102010188
190ml e 9,3cm (dúvidas verificar link) https://loja.nadir.com.br/jogo-copo-americano-tradicional-190ml-com-24-pecas#description.
Portanto, o produto ofertado pela empresa não atende as especificações solicitadas no Instrumento Convocatório.

Diante da situação apresentada, se a decisão não for reformada, a licitante obterá vantagem indevida frente a Administração, e esta
estará sujeita a receber produto diverso daquele solicitado.
Em razão das informações demonstradas, não restam dúvidas que a empresas primeira e segunda colocadas ofertaram produto
incompatível com as características mínimas exigidas no Termo de Referência.
Vê-se, portanto, que a proposta comercial da recorrida foi apresentada em desacordo com as prescrições editalícias para obter
vantagem sobre os demais participantes da sessão de lances. Assim, resta evidente que a proposta merece sofrer obrigatória
desclassificação no presente certame face ao claro descumprimento das exigências do Edital desta licitação, sob pena de violação
inquestionável aos princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento Objetivo, da Isonomia e da Igualdade sob
os quais deve pautar-se todo e qualquer procedimento licitatório.

O Edital prevê a desclassificação das propostas item 10.3

a) Não atendam às exigências deste edital (Lei Federal n. 8.666/93, art. 48, I);

No mesmo sentido aduz o art. 43 da Lei 8.666/93 que o julgamento e classificação das propostas será processado de acordo com os
critérios de avaliação constantes no Edital, cabendo desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. Por sua vez, o
art. 48 do mesmo dispositivo legal assegura a desclassificação das propostas que não atendam às exigências contidas no
Instrumento Convocatório.

Como visto, o julgamento das propostas não pode dissociar-se, em momento algum, dos critérios objetivos estabelecidos no edital,
sob pena de desviar-se do julgamento objetivo. É neste tocante que incide precisamente o Princípio da Vinculação ao Instrumento
Convocatório, o qual deve nortear todo e qualquer procedimento licitatório, conforme preconiza o art. 3º da Lei de Licitações.

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 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 lhes são correlatos. (grifei)

Leciona José dos Santos Carvalho Filho que todos os interessados em contratar com a administração devem competir em igualdade
de condições, sem que a nenhum se ofereça vantagem não extensiva a outro, ou seja, ao aceitar e habilitar a licitante primeiro e
segundo colocadas a que ofertou produto incompatível com as especificações contidas para o item no Termo de Referência, esta
respeitosa Comissão de Licitações infringiu, além da vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, a isonomia e
igualdade entre os participantes do certame. Agora na fase recursal tem a oportunidade de reformar a decisão.

Para Hely Lopes Meireles a licitação se desenvolve através de atos vinculantes da Administração para os licitantes e deve propiciar
igual oportunidade a todos os interessados.
Cabe destacar ainda que o art. 3º da Lei 8.666/93 veda explicitamente aos agentes públicos comprometer ou frustrar a
competitividade entre os licitantes, bem como em estabelecer tratamento diferenciado entre eles. Tem-se, portanto, caracterizado o
comprometimento e a frustração da competição ao aceitar proposta de preços com produto incompatível ao solicitado no Termo de
Referência.
Isto posto, considerando a incompatibilidade do produto ofertado pela licitante com as especificações técnicas descritas no Termo de
Referência, bem como considerando a inobservância dos Princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do Julgamento
Objetivo, da Isonomia, e da Igualdade ao aceitar e habilitar a licitante, pugna-se pela retificação da decisão que aceitou e habilitou a
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empresa primeira colocada, e consecutivamente a segunda.

4. DOS PEDIDOS
Diante do exposto requer a recorrente:
a. O conhecimento do presente Recurso Administrativo, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos na Lei
nº 8.666/93, para no mérito, julgá-lo procedente;
b. O retorno do item 46 para a fase de aceitação e habilitação para que se proceda a desclassificação das empresas que ofertaram
produto incompatível com a descrição do Termo de Referência;
C. Solicitar catálogos/fichas técnicas da terceira colocada afim de que se possa avaliar a compatibilidade do produto ofertado, caso
não esteja compatível que seja desclassificada.
d. O retorno do item 46 para a fase de aceitação e habilitação para que esta respeitosa Comissão de Licitação profira decisão
pautada nos Princípios Administrativos que norteiam o processo licitatório, infringidos ao aceitar e habilitar a proposta da empresa
primeira colocada.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
Erechim/RS, 22 de dezembro de 2022.

GIOVANI LÓS
SOCIO ADMINISTRADOR (DIRETOR)
CPF 019997060-21
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