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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº: 08.00312/2017

Modalidade: Pregão em sua forma Eletrônica, nº 032/2017  - SRP

nº 025/2017

Empresa Recorrente: JUPITER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

Recorrido: PREGOEIRA

Objeto: Implantação de Ata de Registro de Preço para eventual

Aquisição de Leite em Pó – 400G (Fórmula Infantil), visando

atender  às  necessidades  da  Administração  Pública  Direta  e

Indireta do Município de Porto Velho em especial a Secretaria

Municipal de Saúde – SEMUSA.

A empresa JUPITER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita

no  CNPJ  sob  o  nº  06.174.289/0001-41, Pessoa  Jurídica  de

Direito  Privado,  situada  na  Av.  Calama,  n.  3800,  bairro

Embratel, Porto Velho/RO, vem à Superintendência Municipal de

Licitações interpor RECURSO. As razões recursais endereçada a

esta Pregoeira referente ao Pregão Eletrônico nº 032/2017.

Em  análise  esta  Pregoeira  apresenta  os  seguintes

entendimentos:

I. DA TEMPESTIVIDADE

O subitem 11.2 e do edital assim determina:

11.2. Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá

prazo  de,  no  mínimo, 30  minutos,  durante  o

qual,  qualquer  licitante  poderá,  de  forma

imediata  e  motivada,  em  campo  próprio  do

sistema, manifestar sua intenção de recurso.
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11.2.2. Acolhido  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. 

Não  obstante,  o  art.  26  do  Decreto  Municipal  nº

10.300, de 17 de fevereiro de 2006 assim leciona:

Art.  26.  Declarado  o  vencedor,  qualquer

licitante poderá, durante a sessão pública, de

forma imediata e motivada, em campo próprio do

sistema, manifestar sua intenção de recorrer,

quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)

dias  para  apresentar  as  razões  de  recurso,

ficando  os  demais  licitantes,  desde  logo,

intimados  para,  querendo,  apresentarem

contrarrazões em igual prazo, que começará a

contar  do  término  do  prazo  do  recorrente,

sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos

elementos  indispensáveis  à  defesa  dos  seus

interesses.

Desta feita, considerando a tempestividade das razões

apresentadas, recebo o presente recurso.

II. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Cumpre dizer, desde logo, que as decisões tomadas no

contexto  deste  processo  administrativo,  cujo  instrumento

convocatório  é  o  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  032/2017,

estão  em  perfeita  consonância  com  os  ditames  legais  que
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norteiam  os  procedimentos  licitatórios,  com  os  princípios

constitucionais  da  Legalidade,  da  Impessoalidade,  da

Moralidade, da Publicidade, da Eficiência e da Isonomia, assim

como os correlatos.

Partindo  deste  entendimento,  a  Administração  deve

atuar primando não somente pela Legalidade como também pela

Celeridade,  Publicidade  e  Isonomia  em  todos  os  seus  atos,

neles incluídos os processos licitatórios. O interesse público

demanda a eficiência da Administração, a qual deve mostrar-se

pronta tanto para acudir as demandas da sociedade como para

suprir as próprias necessidades.

Cumpridas  as  formalidades  legais,  registra-se  que

foram cientificados todos os demais licitantes participantes

da  existência  e  tramitação  do  respectivo  Recurso

Administrativo interposto, abrindo-lhes vistas à apresentação

de contrarrazões. 

III. DAS RAZÕES DA RECORRENTE

Alega a Recorrente, que discorda do Julgamento da

Pregoeira  quando  à  análise  das  propostas  fechadas,  que

resultou em sua desclassificação por “suposto” desatendimento

ao  item  5.1.7  do  Edital,  com  falta  de  preenchimento  de

formulação  das  propostas  e  sem  a  observância  dos  valores

apresentados,  uma  vez  que  teriam  apresentado  a  “melhor

proposta”.

Quanto ao Edital utilizado para realizar a disputa

deste certame, é alegado que o item 5.1.7 exige que a marca

deve ser inserida em “campo próprio” no Sistema do Licitações-

e, o que segundo a Recorrente não existe um campo próprio que

possibilite inserir a marca do produto ofertado. Relata que:
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“os únicos campos para preenchimento de informações relativas

ao produto ofertado é o campo próprio para o valor do produto

e o campo para a descrição do objeto, sendo que, neste último

não há informação alguma que possibilite o entendimento por

parte  do  licitante  que  ali  deve  ser  inserido  a  marca  do

produto,  estando  ainda  este  campo  com  a  indicação  de

(opcional).”

Sustenta ainda, que a sua proposta apresentaria a

marca (Danone) que a empresa é detentora de exclusividade no

Estado, e tal fato é de conhecimento público. Assim, para não

incorrer no descumprimento do 5.1.5 do Edital, optaram por não

inserir a marca e o nome comercial do produto juntamente com a

descrição  dos  mesmos,  visando  não  identificar-se  como

participante no certame.

Menciona o art. 3º da Lei 8.666/93 e o §3º do art. 26

do Decreto 5.450/05, para dispor que caberia à Pregoeira antes

da  desclassificação,  promover  os  princípios  básicos  que

norteiam  o  processo  licitatório  e  pelo  direito  que  lhe  é

facultado, diligenciar, a fim de esclarecer quanto a marca do

produto ofertado pela Requerente.

Conclui que se mantida a desclassificação, tal fato

traria máculas ao processo, tornando-o passível de nulidade,

inclusive face aos preços registrados no pregão em questão, os

quais são superiores ao que a empresa ofertaria caso fosse

classificada. A recorrente em suas alegações alerta quanto ao

cumprimento  do  princípio  da  economicidade,  devendo  a

desclassificação  ser  revista,  pois  a  mesma  poderia  gerar

economia aos cofres públicos.

Dentro  dessa  ordem  de  ponderações,  a  empresa

Recorrente solicita a revisão da decisão que a desclassificou,
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face  a  ausência  de  indicadores  do  “campo  próprio”  na

plataforma Licitações-e para inserção de marca de produto e

face ao disposto no item 5.1.7 que dispõe sobre a existência

do mesmo.

IV. DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO

A  empresa  Multicom  Comércio  Múltiplo  de  Alimentos

Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 05.656.062/0001-70, apresentou

as contrarrazões ao recurso no dia 11 de dezembro de 2017,

tempestivamente conforme edital.

A  priori,  informa  que  a  plataforma  Licitações-e

possibilita a inserção de Marca na descrição do produto na

qual  o  licitante  pretende oferecer  lances.  Que  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 identificá-lo como licitante.

Ressalta, que o próprio Recorrente admitiu que não

inseriu a marca do produto por receio  de  identificar-se,  e

alegou ser representante exclusivo da marca Danone, produto

este que restaria fora da disputa, se não fosse a participação

da Contrarrazoante.

Cita que o mesmo art. 3º da Lei 8666/93 proibe a

inclusão  posterior  de  informações  que  deveriam  constar

originalmente  na  proposta.  E  ainda,  sobre  a  exigência  e

obrigatoriedade da indicação de marca conforme item 5.1.7 e

5.1.8 do Edital, alertando inclusive destacado, que a ausência

de  marca  fará  a licitante  ser  desclassificada  da  etapa de

lances.
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Em  outro  momento,  destaca  que  o  princípio  da

economicidade  há  de  estar  ao  lado  dos  demais  princípios

Constitucionais,  como  da  Legalidade,  Impessoalidade,

Moralidade, Publicidade e Eficiência (art. 37, caput), e que a

contrarrazoante  foi  declarada  vencedora,  mas  não  era  a

primeira arrematante, visto que as exigências do Edital deve

ser  observada,  inclusive  os  preços  devem  estar  no  patamar

estimativo indicado em edital.

Alega  ainda,  que  não  se  pode  falar  em  nulidade

processual quando a Comissão de Pregão cumpre a vinculação

editalícia.  Ao  contrário,  caso  haja  descumprimento  fere

diretamente o art. 41 da Lei 8.666/93. E que deve haver uma

igualdade de condições a todos os concorrentes.

Conclui expondo deliberações dos órgãos julgadores e

fiscalizadores sobre a vinculação ao edital, que sobressai ao

direito  de  terceiros  que  não  observaram  as  prescrições

editalícias.

V. DA ANÁLISE

De posse das razões recursais interposta pela empresa

JÚPITER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, protocoladas tempestivamente

junto  a  esta  Superintendência  Municipal  de  Licitações,

solicitando reconsideração da decisão desta Pregoeira que a

desclassificou da disputa deste certame e das contrarrazões

apresentadas  tempestivamente  pela  empresa  MULTICOM  COMÉRCIO

MÚLTIPLO  DE  ALIMENTOS  LTDA,  dispondo  que  se  alterada  a

desclassificação  da  recorrente  o  procedimento  licitatório

viola  diretamente  a  Lei  8.666/93  e  o  próprio  Edital,

culminando em nulidade, passo à apreciação do mérito:
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A princípio devemos esclarecer que a licitação é um

procedimento  administrativo,  ou  seja,  uma  série  de  atos

sucessivos  coordenados,  voltada  de  um  lado,  a  atender  o

interesse público, e de outro, a garantir a observância dos

princípios da legalidade, moralidade, isonomia, igualdade, bem

como  todos  os  princípios  que  regem  os  procedimentos

licitatórios,  de  modo  que  todos  licitantes  possam  disputar

entre si, a participação em aquisições e contratações que as

pessoas jurídicas de direito público entendam realizar com os

particulares.

Ressalta-se que o presente certame licitatório seguiu

na  íntegra  os  dispositivos  contidos  no  instrumento

convocatório. Sabe-se que o julgamento de qualquer licitação

deve  ser  fundamentado  em  fatores  concretos,  exigidos  pela

Administração  Pública  em  confronto  com  o  ofertado  pelas

empresas  licitantes,  dentro  dos  parâmetros  fixados  no

Instrumento Convocatório.

O Edital que orientou o referido Pregão é pautado nos

princípios  norteadores  da  Administração  Pública  e  nas

cominações  legais  que  baseiam  todo  a  licitação  e  não  foi

impugnado,  nem  foi  alvo  de  questionamentos  no  momento

oportuno, seja pelos demais participantes, e tampouco, pelo

próprio recorrente.

Neste  aspecto  vale  salientar  que,  o  Edital  de

Licitação  foi  publicado  no  dia  20  de  novembro  de  2017,  e

conforme itens 2.3 e 11.1 do Edital, o prazo para Impugnações

e solicitações de esclarecimentos estavam previstos entre os

dias  20.11.2017  até  o  dia  27  e  28  de  novembro  de  2017,

obedecendo  o  prazo  legal  conferida  pela  Lei.  Contudo,  não

houve a apresentação de quaisquer impugnações e pedidos de

esclarecimentos  por  parte  do  recorrente,  o  que  conduziu  à
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preclusão do seu direito de dirimir dúvidas sobre a forma de

cadastramento das propostas.

Sobre  o  tema,  em  especial  para  o  caso  concreto,

destaca-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.

LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. APRESENTAÇÃO DE

PROPOSTA INTEMPESTIVA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO

AO  EDITAL.  O  instrumento  convocatório  de

licitação não impugnado é soberano, vinculando

tanto  a  Administração  Pública  quanto  os

licitantes. A  proposta  apresentada  pela

impetrante foi intempestiva. Apesar de no site

em que foi realizado o certame constar prazo

diverso,  deveria  a  empresa  ter  atentado  ao

expressamente estabelecido no edital,  pois é

este  que  tem  caráter  vinculante  e  faz  lei

entre  as  partes. Na  dúvida,  poderia  ter

realizado  consulta. AGRAVO  DE  INSTRUMENTO

DESPROVIDO.  (Agravo  de  Instrumento  Nº

70060461415, Vigésima  Primeira Câmara  Cível,

Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Almir

Porto da Rocha Filho, Julgado em 17/09/2014,

Publicado  em  22/09/2014)  (Sem  grifo  no

original). 

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM

ASSINATURA.  DESCLASSIFICAÇÃO.  PRINCÍPIOS  DA

VINCULAÇÃO  AO  INSTRUMENTO  CONVOCATÓRIO  E  DO

JULGAMENTO  OBJETIVO.  1.  Se  o  licitante

apresenta  sua  proposta  financeira  sem

assinatura  ou  rubrica,  resta  caracterizada,
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pela apocrifia, a inexistência do documento.

2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao

instrumento  convocatório  e  do  julgamento

objetivo, a desclassificação do licitante que

não observou exigência prescrita no edital de

concorrência. 3.  A  observância  ao  princípio

constitucional da  preponderância da  proposta

mais  vantajosa  para  o  Poder  Público  se  dá

mediante  o  cotejo  das  propostas  válidas

apresentadas pelos  concorrentes, não  havendo

como incluir na avaliação a oferta eivada de

nulidade. 4. É imprescindível a assinatura ou

rubrica  do  licitante  na  sua  proposta

financeira, sob pena de a Administração não

poder exigir-lhe o cumprimento da obrigação a

que  se  sujeitou.  5.  Negado  provimento  ao

recurso. (RMS 23640, Relator(a): Min. MAURÍCIO

CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 16/10/2001,

DJ 05-12-2003 PP-00038 EMENT VOL-02135-07 PP-

01268)  (Sem grifo no original). 

Oportuno  acrescentar  que  o  Pregão  Eletrônico  n.

032/2017, cada Lote contou com 10 licitantes com propostas

cadastradas,  sendo  que  somente  o  recorrente  não  apresentou

marca do item no cadastramento de sua proposta, violando o

item  5.1.7 do Edital, fato  este que de  per si comprova a

ausência de qualquer ilegalidade do edital.

Sobre a operacionalização do sistema, cumpre informar

que  o  Sistema  do  Licitações-e  possui  uma  cartilha  com

orientações para o fornecedor, disponibilizada gratuitamente

ao público em geral no site oficial (www.licitações-e.com), ou

seja, não necessita de senha para ter acesso às instruções e

orientações  sobre  o  Sistema.  Nesta  Cartilha,  que  segue  em
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anexo, a equipe do Banco do Brasil auxilia os fornecedores no

cadastramento de proposta, esclarecendo que:

“ao clicar na opção  oferecer proposta, serão

apresentados  os  lotes  da  licitação.  O

fornecedor deverá preencher o campo  valor do

lote e  informações  adicionais,  se  for

necessário.  (…)  O  comprador  também  poderá

definir  que  tal  campo  é  obrigatório,  nesse

caso,  esse campo  deverá  ser necessariamente

preenchido. Formulado os preços totais de cada

lote,  o  fornecedor  deverá  concordar  com  os

termos do edital e com a declaração do tipo de

empresa  que  ele  representa.  Deverá  também

incluir  nome  e  telefone  de  contato.  Após.

Clicar no botão confirmar.”

Portanto,  as  normas  editalícias,  bem  como  as

orientações  do  Sistema  do  Licitações-e  são  manifestamente

claras sobre a forma de cadastramento de proposta. O Edital é

explícito quanto a exigência da indicação de marca na proposta

cadastrada no sistema, in verbis:

“5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Do envio eletrônico da proposta:

5.1.1. Os  licitantes  deverão  inserir  suas

propostas iniciais no sistema do licitações-e

até a data e horário definidos nos subitens

1.2 a 1.6 deste edital. (…)

5.1.3. Ao inserir a  proposta  no sistema, o

licitante  deverá  preencher  a  “Descrição

Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo constar

os  dados  necessários  ao  exame  de
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adequabilidade  da  proposta  com  o  objeto

licitado.

5.1.7.  Informações  como:  Marca,

modelo/referência  deverão  constar  do  campo

próprio  do  sistema,  devendo,  quando  forem

solicitadas  neste  instrumento  convocatório,

outras  informações  julgadas  necessárias  e

pertinentes  a  serem  prestadas  no  campo

“Informações  Adicionais”  do  formulário

proposta do sistema eletrônico e na proposta

escrita.

5.1.8. A ausência de Marca, modelo/referência

no  campo  próprio  do  sistema  impedirá  a

licitante de participar da etapa de lances. O

descumprimento do estabelecido no   item 5.1.7  ,

fará  a  licitante  ser  desclassificada  da

licitação.”

 Considerando o princípio de vinculação ao Edital e

julgamento  objetivo,  por  descumprimento  do  estabelecido  no

item 5.1.7, a empresa JÚPITER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, foi

desclassificada nos termos do item 5.1.8. Posteriormente, a

empresa Medplus Comércio e Representação Ltda, a qual ofertou

o menor preço no certame, foi inabilitada por desatendimento

do item 10.5.6, e a empresa Multicom Comércio Múltiplos de

Alimentos Ltda, quando convocada, atendeu todas às exigências

editalícias  e  apresentou  a  proposta  mais  vantajosa  à

Administração1, sendo declarada vencedora.

Inconformada  com  o  resultado  da  licitação,  a

recorrente alega que o valor de R$ 23,00 (vinte e três reais)

1 “3.  A observância ao princípio constitucional da preponderância da  proposta mais vantajosa para o Poder

Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo como

incluir  na avaliação a oferta eivada de nulidade.”  (RMS 23640, Relator(a): Min.  MAURÍCIO CORRÊA,  Segunda

Turma, julgado em 16/10/2001, DJ 05-12-2003 PP-00038 EMENT VOL-02135-07 PP-01268)
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a  unidade  do  Leite em  pó  ofertado  pela  licitante  Multicom

Comércio Múltiplos de Alimentos Ltda, encontra-se com valores

muito acima do valor registrado em pregões anteriores, alega

que a pesquisa prévia obtida estava com altos valores, e que

sua empresa pode gerar uma economia de 30 a 40% para os cofres

públicos.

Pois  bem,  a  pesquisa  de  preço  realizada  antes  da

elaboração  da  Minuta  do Edital,  está  condizente  com  o que

preconiza  a  legislação  e  instruções  normativas  federais  e

municipais,  sendo  não  apenas  pesquisado  junto  à  quatro

empresas no mercado local, os quais apresentaram proposta com

as  marcas  Danone  e  Nestlé,  mas  ainda,  com  contratações

similares  de  outros  entes  públicos  da  região  norte,  em

execução ou concluídos nos últimos 180 (cento e oitenta) dias.

Contudo, com a alegação da Recorrente sobre os preços

declarados  vencedores  do  presente  Pregão  Eletrônico,  a

Pregoeira realizou uma pesquisa junto a sítios eletrônicos que

comercializam o produto, sendo encontrados os preços em anexo,

encerrando quaisquer possíveis alegações de superfaturamento

ou  dano  ao  erário,  bem  como  a  economicidade  gerada  não

atingiria os 30 ou 40% alegados. Visto ainda, que o próprio

Recorrente  ao  cadastrar  sua  proposta  apresentou  um  valor

superior ao anexado ao recurso, gerando a indagação se o mesmo

proporia tal valor neste pregão.

Quanto ao fato alegado pela recorrente a cerca da não

indicação da marca a fim de não se identificar, tendo em vista

possuir  um  contrato  de  exclusividade  com  a  Danone,  esta

Pregoeira não vislumbra qual seria a identificação, haja vista

que no Pregão 032/2017 das 10 empresas que ofertaram proposta,

02  ofertaram  a  marca/fabricante  Danone, 07  marca/fabricante

Nestlé e apenas o Recorrente não apresentou marca.
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Neste cenário, sendo marcas conhecidas popularmente e

com grande comercialização, as próprias fabricantes poderiam

participar do Pregão, cadastrando suas marcas, sem violar o

item 5.1.5 do Edital, nem o princípio de impessoalidade, pois

durante a disputa seria impossível identificar a empresa.

Quanto à afirmação de que a Pregoeira agiu de forma

precipitada  ao  desclassificar  a  recorrente  por  não  ter

utilizado a faculdade de providenciar diligências a fim de

sanear  as  dúvidas  quanto a  marca  do  produto  ofertado, tal

alegação  não  merece  prosperar, uma  vez  que,  como  pode ser

observado nos anexos emitidos pelo Sistema do Licitações-e ou

os fundamentos bases do Pregão em sua forma eletrônica, os

Licitantes não são identificados na fase inicial, não sendo

possível à Pregoeira ou sua equipe realizar diligência com

licitante ainda desconhecido, bem como, a forma adotada neste

Pregão Eletrônico de exigir que a empresa não altere produto

ofertado é justamente o item 5.1.7 do Edital.

A  Recorrente  em  determinados  momentos  se  mostra

confusa em seus argumentos, pois inicia o recurso alegando que

não cadastrou a proposta devido a ausência de campo próprio na

plataforma do Licitações-e para inserção de marca de produto,

posteriormente alegou  que  não  quis  cadastrar  proposta  para

evitar uma possível identificação e que a equipe que conduz o

Pregão deveria ter diligenciado junto a empresa, e,  conclui

solicitando a revisão da desclassificação face ao disposto no

item 5.1.7 do Edital que dispõe sobre a “existência” de um

campo próprio de marca no Sistema do Licitações-e.

Ora, essas inconsistências no Recurso demonstram o

inconformismo  do  Recorrente  que  não  observou  às  regras  do

Edital, pois a sua identificação por ofertar a marca Danone
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não  foi  demonstrada  no  recurso,  e  a  dúvida  que  pode  ter

surgido  a  uma  exigência  clara  do  edital  (cadastrar

marca/fabricante na proposta no Sistema Licitações-e) deveria

ter sido findada no prazo legal, com um simples pedido de

esclarecimento,  e  caso  o  Licitante  discordasse  dos  termos

utilizados no Edital, poderia o mesmo ter impugnado. 

A  participação  do  interessado  no  procedimento

licitatório implica aceitação dos termos do ato convocatório,

devendo  o  interessado  atender  a  todas  as  condições  e

exigências  previstas.  É  de  extremada  seriedade  que  o

interessado em participar dos procedimentos licitatórios leia

todo  o  ato  convocatório  e,  se  for  o  caso,  apresente  suas

manifestações em tempo hábil, conforme previsto no § 1º, do

art. 41, da Lei nº 8.666/1993:

“Art. 41- [...]

§1º Qualquer cidadão é parte legítima para im-

pugnar edital de licitação por irregularidade

na aplicação desta Lei, devendo protocolar o

pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data

fixada para a abertura dos envelopes de habi-

litação, devendo a Administração julgar e res-

ponder  à  impugnação  em  até  3  (três)  dias

úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no §

1o do art. 113”.

Como  é  de  conhecimento,  o  Edital  é  o  instrumento

norteador para realização do certame. Todo procedimento a ser

seguido para a melhor condução da Pregoeira, está descrito no

Edital, garantindo o direito isonômico e a publicidade, não

cabendo a sua desvinculação durante a realização do certame,

nem pela Pregoeira, tampouco pelos Licitantes.
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O que não é aceitável, é o desatendimento de uma

regra clara em edital (indicar marca) por um único licitante,

seja motivo de prejudicar todo um processo licitatório que

atenderá  uma  área  da  Secretária  de  Saúde  tão  delicada  e

necessitada do produto.

Se  no  momento  em  que  a  Pregoeira  realizou  o

julgamento das propostas, resolvesse por bem, aceitar todas as

propostas que viessem com vícios, esta ação caracterizaria em

um suposto tratamento diferenciado a essas empresas, o que

contraria os princípios norteadores da Licitação, violando não

apenas o Edital, mas também a Lei Nacional de Licitação,  in

verbis:

“§ 1º É vedado aos agentes públicos:

II  -  estabelecer  tratamento  diferenciado  de

natureza comercial, legal, trabalhista, previ-

denciária  ou  qualquer  outra,  entre  empresas

brasileiras e estrangeiras, inclusive no que

se refere a moeda, modalidade e local de paga-

mentos, mesmo quando envolvidos financiamentos

de agências internacionais, ressalvado o dis-

posto no parágrafo seguinte e no art. 3o da

Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.” (Sem

grifo no original).

Destarte, em face ao exposto, a Pregoeira, sabendo de

suas obrigações e presumindo que todos os licitantes tomaram

conhecimento  das  normas  previstas em  Edital,  a  fim  de não

causar  prejuízo  a  Administração  e  também  visando  maior

competitividade  entre  os  licitantes,  se  viu  no  dever  de

promover a desclassificação da empresa Recorrente.
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Neste sentido ainda, o Edital, sendo norma soberana,

vinculando  tanto  a  Administração  quanto  os  licitantes,  a

desclassificação  da  Recorrente  foi  uma  conduta  observando

estritamente  a  vinculação  ao  Edital,  não  se  tratando  de

formalismo, mas sim, de observância aos princípios norteadores

da licitação em respeito à isonomia, à competitividade, ao

julgamento  objetivo  e  à  vinculação  ao  instrumento

convocatório.

Pelo exposto, nesse momento, não há que se questionar

sobre as cláusulas editalícias, pois havendo dúvidas quanto às

normas exigidas, a empresa Recorrente deveria ter apresentado

pedido de esclarecimento e/ou impugnação ao Edital, em momento

oportuno,  ou  seja,  antes da  data  fixada  para  abertura das

propostas,  conforme  preconiza  o  Edital.  Tendo  transcorrido

esse  prazo,  sem  manifestação  alguma,  decai  o  direito  de

impugnar/reclamar dos termos do Edital de Licitação.

V. DA CONCLUSÃO

Desta forma, após análise do Recurso, com fundamento

nos princípios de Constitucionais da Legalidade, da Impessoa-

lidade, da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, assim

como os correlatos, da Vinculação ao Instrumento Convocatório,

do julgamento Objetivo e a seleção da proposta mais vantajosa

para a Administração e em todos os atos até então praticados,

DECIDO em conhecer do Recurso da empresa JÚPITER COMÉRCIO E

SERVIÇOS LTDA e as Contrarrazões da empresa MULTICOM COMÉRCIO

MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA, para no mérito julgar IMPROCEDENTE

o Recurso, MANTENDO o julgamento inicial, e a CLASSIFICAÇÃO da

empresa Multicom Comércio Múltiplo de Alimentos Ltda, declara-

da vencedora do certame.
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Ato contínuo, faço subir os autos devidamente infor-

mados para apreciação da Autoridade Superior.

Porto Velho, 18 de dezembro de 2017.

JANÍNI FRANÇA TIBES

Pregoeira - SML

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso Administrativo

e  acompanho  o  posicionamento  da  Pregoeira,  mantendo  a

CLASSIFICAÇÃO da  empresa  MULTICOM  COMÉRCIO  MÚLTIPLO  DE

ALIMENTOS LTDA,  referente ao Pregão Eletrônico nº 032/2017,

devendo a mesma dar prosseguimento aos demais procedimentos da

licitação  supramencionada,  após  a  ciência  às  partes  da

referida decisão.

Porto Velho, 18 de dezembro de 2017.

PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Superintendente Municipal de Licitações
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