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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 08.00312/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2017/SML/PVH 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2017 

 

 

Att: Sr Pregoeiro e equipe de Pregão 

 

 

Contagem, 11 de dezembro de 2017. 

 

 

Multicom Comércio Múltiplo de Alimentos Ltda, situada na Av. João Gonçalves 

Lima, Nº 2.774, Bairro Linda Vista / Alvorada, Contagem-MG, Cep.: 32041-610 

CNPJ Nº 5.656.062/0001-70 e Insc.Estadual Nº. 062.233534.00-25, 

Insc.Municipal. Nº. 63.961/01-6, Telefones 31. 3398.1844 e 31. 3911.02.70 E-

Mail.: jsarkis@uol.com.br , por intermédio de seu Representante Legal, 

Sr.Antonio Sarkis Hojrom Filho, Sócio-Diretor , Brasileiro, Comerciante, 

Portador da C.I Nº M- 526.534 SSP-MG , CPF. sob o nº 251.469.636-49 infra 

assinado vem por meio desta apresentar CONTRARAZOES DE RECURSO 

pelas razões abaixo descritas. 

 

 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

 

 

Esta licitante interpõe a referida Contrarrazão no prazo previsto na legislação 

vigente e conforme edital. 



 

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 

 

11.2.2 Acolhimento do recurso será concedido prazo de 03 (três) dias para 

apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que 

começará a contar do término do prazo do recorrente. 

 

11.5. Os recursos e contrarrazões, bem como impugnação, deverão ser 

protocolados junto à Superintendência Municipal de Licitações, em dias úteis, 

no horário de Segunda à Sexta-Feira das 8h às 14h (horário de Porto Velho), e 

ainda, remetidos ao e-mail: pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos 

definidos neste edital, o qual deverá receber, decidir os recursos, 

encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua decisão. 

 

 

 

DOS FATOS 

 

 

 

A plataforma Licitacoes-e possibilita a inserção de Marca na descrição do 

produto na qual o licitante pretende oferecer lances. 

 

A marca do produto não identifica o licitante, tanto que várias licitantes podem 

cotar a mesma marca de produto sem ser identificado, inclusive o próprio 

fabricante do produto pode ofertar a sua marca, sem identifica-lo como licitante. 

 

O próprio Recorrente admitiu que não inseriu a marca do produto por receio de 

identifica-lo, e alegou ser representante da marca Danone, que por ora restaria 

fora da disputa, não fosse a participação da  Contrarazoante Multicom. 



Conforme o próprio art. 3º da Lei 8.666/93 é proibida a inclusão posterior de 

informação que deveria constar originalmente da proposta. 

 

Existe exigência e obrigatoriedade da indicação de marca conforme item 5.1.7 

e 5.1.8 do edital, alertando inclusive destacado, que a ausência da marca fará 

a licitante ser desclassificada da etapa de lances. 

 

A empresa Multicom, atual vencedora dos itens 01 e 02 – APTAMIL 1 e 

APTAMIL 2 não foi a vencedora inicial, sendo a empresa  Med Plus a 

vencedora, porém desclassificada por não apresentar os índices de balanço 

satisfatórios. 

 

A empresa Multicom restou vencedora após a desclassificação de várias 

licitantes. A empresa Recorrente, inconformada com sua desclassificação 

antes da fase de lances alega que esta vencedora ofertou produtos com preços 

maiores dos que os por ela ofertados, porém há de ser levado em 

consideração que trata-se de um pregão eletrônico, onde o preço foi negociado 

com o pregoeiro e com certeza, após negociação, está no patamar estimativo 

que a Prefeitura pretende pagar. 

 

O art. 41 da mesma lei 8.666/93 dispõe que “a Administração não pode 

descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada”. 

 

Não há que se falar em nulidade processual quando a Comissão de Pregão 

não descumpriu a vinculação editalícia em momento algum. Ao contrário, caso 

haja descumprimento do art. 41 sim, haverá motivo para tal. 

 

O princípio da economicidade há de estar ao lado dos demais princípios 

constitucionais, quais sejam: princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). 

 



Explicita ainda a Constituição a necessidade de observância desses princípios 

ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes 

 

 

 

DO DIREITO 

 

 

 

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do Ministério Público junto 

ao Tribunal de Contas da União, 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) 

 

 

O TRF1, em decisão (AC 200232000009391), registrou: 

 

Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 4º 

[Lei nº 8.666/93], pode-se afirmar a estrita vinculação 

da Administração ao edital, seja quanto a regras de 

fundo quanto àquelas de procedimento. (...) O 

descumprimento a qualquer regra do edital deverá ser 

reprimido, inclusive através dos instrumentos de 



controle interno da Administração Pública. Nem 

mesmo o vício do edital justifica a pretensão de 

ignorar a disciplina por ele veiculada. Se a 

Administração reputar viciadas ou inadequadas as 

regras contidas no edital, não lhe é facultado pura e 

simplesmente ignorá-las ou alterá-las (...)"(Justen 

Filho, Marçal; Comentários à lei de licitações e 

contratos administrativos; 8ª ed., São Paulo, Dialética, 

comentários ao art. 41, pgs. 417/420). A conduta da 

Administração na condução do pleito foi de estrita 

observância e vinculação ao edital, sendo o direito 

prejudicado pertencente a terceiro que não observou 

as prescrições editalícias, sendo descabida a 

pretensão de beneficiar-se de sua desídia. 

 

 

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. 

 

TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 16906 MT 2006.01.00.016906-2 

(TRF-1)  

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. 

NÃO-ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. 

INABILITAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO. 

LEGITIMIDADE. 1. "O princípio da vinculação ao 

edital, previsto no artigo 41, caput da Lei 8.666 /93, 

impede que a Administração e os licitantes se afastem 

das normas estabelecidas no instrumento 

convocatório, sob pena de nulidade dos atos 

praticados." (MS 2000.01.00.048679-4/MA, Rel. 

Desembargadora Federal SELENE MARIA DE 

ALMEIDA, Terceira Seção, DJ de 10/11/2004, p.03). 2. 

Não se tratando de exigências ilegais ou 

manifestamente destituídas de razoabilidade (inclusão 

na composição dos preços dos encargos sociais e 

dos direitos trabalhistas previstos nas leis e nas 

convenções coletivas de trabalho das categorias de 

profissionais das empresas concorrentes), inexiste 



direito subjetivo líquido e certo do licitante à não-

observância delas. 3. Agravo de instrumento a que se 

nega provimento.  

 

 

 

DOS PEDIDOS 

 

 

 

Diante de toda explanação, requer finalmente que sejam acolhidas as 

contrarrazões apresentadas contra o Recurso ora apresentado pela empresa 

Júpiter Distribuidora por não estar imbuída de razão, e mantenha a empresa 

Multicom Comércio Múltiplo de Alimentos LTDA como vencedora do certame. 

 

Se assim não entender o que se admite apenas “ad argumentandum”, requer 

que o mesmo seja remetido á instancia superior. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

 

 

        

 


