
  
  

  
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL 

DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA/MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0005/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019 

 

 

Ref.: Razões de Recurso Administrativo 

 

 

 

COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS (“LOCAMÉRICA”), pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.215.988/0001-60, com sede na Comarca de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Avenida Engenheiro Caetano Alvares, nº 150, Bairro do Limão, CEP 02.546-000, neste ato 

representada na forma de seus atos constitutivos, vem, respeitosamente, à presença desse Ilustríssimo 

Pregoeiro, Senhor Douglas Lima Daniel, com fundamento no artigo 109, inciso I, alínea c, da Lei Federal nº 

8.666/1993, e no item 11, do Edital, apresentar RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO, à respeitável 

decisão que houve por ANULAR O CERTAME, requerendo-se, assim, seu recebimento e regular 

processamento. 

 

Por fim, a rigor do preconizado no § 4º, do artigo 106, da Lei Federal nº 8.666/1993, requer 

seja exercido o juízo de reconsideração da decisão recorrida, ou na hipótese de não haver a reconsideração, 



  
  

  
 

pugna-se para que o presente recurso seja encaminhado à Douta Autoridade Superior para conhecimento e 

julgamento das razões ora anexadas. 

 

Termos em que, 

pede deferimento. 

 

De São Paulo, 15 de março de 2019 

 

 

 



  
  

  
 

DAS RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Recorrente: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS (“LOCAMÉRICA”) 

 

Ínclita Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, 

 

Douta Autoridade, 

 

1. 

BREVE SÍNTESE 

 

 

Cuida-se de Pregão Eletrônico, na espécie menor preço global, que tem por objeto a locação 

de veículos, executada a preços unitários, em regime mensal, com quilometragem livre, nos exatos termos do 

respectivo ato convocatório. 

 

A licitação foi realizada em lote único, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

devendo as licitantes oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

 

A LOCAMÉRICA, ora Recorrente, foi a licitante que, cumprindo a integralidade dos requisitos 

editalícios, apresentou a melhor proposta à Administração Pública, razão pela qual foi declarada habilitada e, 

em 8 de fevereiro de 2019, foi declarada vencedora do certame. 

 

Ocorre que, da decisão que habilitou a LOCAMÉRICA e a declarou vencedora, houve a 

interposição de recurso pela concorrente ITALIAN. 

 

Referido recurso fora recebido, com a consequente suspensão do certame, intimando-se os 

interessados às contrarrazões. 

 

Cumpridas as formalidades legais, procedeu-se o julgamento do recurso supracitado, o qual 

fora provido, com a declaração de anulação do certame pela Comissão Licitante. 

 



  
  

  
 

Todavia, como será demonstrado, a anulação do certame não poderá prosperar, eis que irá 

afrontar o interesse público e os mais comezinhos princípios que norteiam o direito administrativo, diante de 

decisão desarrazoada. Senão, vejamos: 

 

2. 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

A ora Recorrente foi intimada da decisão que entendeu pela anulação do certame, na data de 

12 de março de 2019, iniciando-se o prazo para a apresentação de recurso administrativo no dia seguinte, em 

13 de março de 2019. 

 

Assim, nos termos do inciso I, do artigo 109, da Lei n.º 8.666/1993, o prazo expira em 5 

(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de anulação do certame, ou 

seja, findando-se em 19 de março de 2019. Resta evidente, portanto, a tempestividade. 

 

3. 

PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DA DECISÃO 

OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA 

(Afronta ao artigo 109, inciso I, da Lei 8.666/1993) 

 

Conforme mencionado no item anterior, a ora Recorrente foi intimada da decisão que entendeu por anular o certame, 

na data de 12 de março de 2019, dando início ao prazo para interposição de recurso, nos termos do artigo 109, inciso I, da Lei 8.666/1993. 

 

Ocorre que, embora esteja em curso o prazo recursal, a Comissão Licitante, supreendentemente e em total inobservância 

à Legalidade Estrita, houve por indisponibilizar o link de acesso para inclusão de recursos/contrarrazões/decisão do pregoeiro, removendo 

o certame para o para os anulados. Inviabilizando a protocolização destas razões. 

Veja-se, conforme tela a seguir colacionada, que ao acessar o portal de acesso ao pregão, consta a mensagem, com 

destaque em vermelho, “no momento não existem pregões para acompanhar aceitação/habilitação/admissibilidade”. 

 

 

 

 



  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saliente-se que o acesso se deu na data de 14 de março de 2019, ou seja, no segundo dia do prazo para interposição do 

recurso. 

 

A situação sob exame evidencia clara violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, 

contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 5º e 37, da Constituição Federal. 

 

Consigne-se que, o ato administrativo que obsta a defesa do particular (cerceamento ao direito de defesa), 

especialmente sem qualquer fundamento legal, incorre em nulidade absoluta.  

 

O Supremo Tribunal Federal já declarou que o ato administrativo é nulo, quando não oportunizar o contraditório e a 

ampla defesa.  

 

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 

OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO DE CARÁTER 

ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INTERESSADO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA 

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DUE PROCESS OF 

LAW, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 

(...) 

2. As garantias fundamentais do devido processo legal (CRFB, art. 5º, LIV) e do contraditório e da 

ampla defesa (CRFB, art. 5º, LV) devem ser observadas nos processos perante o Tribunal de Contas 

da União, como reconhece a Súmula Vinculante nº 3. 

(...) 



  
  

  
 

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”1 

(destaques nossos) 

 

No telado caso, verifica-se o cerceamento do contraditório e da ampla defesa, pois não se respeitou o prazo estabelecido 

na Lei 8.666/1993, expresso no inciso I, de seu artigo 109. 

 

Não se olvide, ainda, que o recurso a ser interposto por qualquer interessado, como no caso da Recorrente, deve ser 

protocolizado a partir do portal eletrônico, disponibilizado por essa Comissão Licitante. 

 

O ato em comento não possui qualquer respaldo jurídico, tendo sido executado em arrepio ao Princípio da Legalidade 

e em clara afronta ao devido andamento do procedimento administrativo, já que os interessados têm prazo em curso para recurso contra a 

decisão de reconsideração do pregoeiro. 

 

Ademais, tem-se que, somente após o decurso do prazo, com concessão do contraditório e da ampla defesa para a 

interposição do recurso administrativo previsto na Lei 8.666/1993, com sua consequente análise e julgamento, é que poderia, em tese, 

sobrevir ato desta Comissão, a respeito do desenvolvimento do Pregão. Diga-se em tese, pois é sabido que o ato deverá ser devidamente 

motivado, com publicidade e respeito aos prazos preconizados em lei. 

 

Nesta esteira, verifica-se que a decisão recorrida e o ato praticado estão contaminados, pois houve a interrupção do 

procedimento licitatório, em total afronta e descumprimento aos ditames legais, in casu, negando os regramentos estabelecidos na Lei de 

Licitações, qual seja, a Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

A Administração Pública não observou, ainda, aos princípios constitucionais e administrativos 

basilares do processo licitatório, notadamente a legalidade, moralidade, contraditório e à ampla defesa, o que 

torna evidente o abuso de poder praticado pelos agentes envolvidos. 

 

Assim, a decisão recorrida encontra-se maculada, bem como o ato em tela se configura ato totalmente autoritário, não 

motivado, nulo de pleno direito, pois, à luz dos princípios constitucionais e administrativos.  

 

                                       
1 STF - AgR-segundo MS: 27136 DF - DISTRITO FEDERAL 0000464-14.2008.0.01.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, 
Data de Julgamento: 24/11/2015, Primeira Turma. 



  
  

  
 

O vício supracitado, é suficiente para que se reconheça a nulidade do ato questionado, pois da forma que se 

encontra, viola os princípios basilares do direito constitucional e administrativo. 

 

Assim, requer-se a nulidade da decisão e do ato ora impugnado, para que seja determinado o retorno do processo 

licitatório, observando-se suas fases, a rigor da Lei Federal nº 8.666/1993, para assegurar à Recorrente o direito à ampla defesa e ao 

contraditório. 

 

4. 

DO MÉRITO RECURSAL 

 

4.1. 

DA INOBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS À VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO: 

MOTIVAÇÃO 
 

Diante do mencionado alhures, a anulação do certame foi a conclusão adotada pelo pregoeiro 

como a “melhor solução” para uma suposta nulidade no procedimento (que será melhor tratada adiante). Não 

soa plausível que o caráter formal prevaleça perante o interesse público, cuja promoção é, por excelência, a 

finalidade maior do direito administrativo. 

 

Certo é que, somente razões de interesse público podem ensejar a revogação de procedimento 

licitatório processado regularmente, o que evidentemente não ocorreu no telado caso, visto que tal 

procedimento correspondeu integralmente ao quanto estabelecido na Lei e no Edital, conforme preconizado 

no artigo 49, da Lei nº 8.666/1993. 

 

Artigo 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação 

por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

Ademais, verifica-se na decisão recorrida, que a Consultoria de Licitações se limitou 

a tecer considerações sobre o respaldo jurídico dos atos praticados pelo Pregoeiro, entretanto, 

opinando pelo deferimento do recurso da ITALIAN, sem qualquer fundamentação para acolhê-las. 

 



  
  

  
 

Não bastasse isto, não constam da decisão os motivos pelos quais foram desprezados 

os argumentos e fatos trazidos pela Recorrente em sede de contrarrazões. 

 

Nesta esteira, a decisão recorrida está eivada de vício, pois não indica, exceto à suposta 

afronta ao princípio da vinculação do edital, a motivação quanto ao interesse público, a ensejar a anulação do 

certame. 

 

Neste sentido, vale destacar que à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 

"Ao motivar o ato administrativo, a Administração ficou vinculada aos motivos ali expostos, para todos os 

efeitos jurídicos. Tem aí aplicação a denominada teoria dos motivos determinantes, que preconiza a 

vinculação da Administração aos motivos ou pressupostos que serviram de fundamento ao ato. A motivação 

é que legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário. Expostos os motivos, a validade do 

ato fica na dependência da efetiva existência do motivo. Presente e real o motivo, não poderá a 

Administração desconstituí-lo a seu capricho. Por outro lado, se inexistente o motivo declarado na 

formação do ato, o mesmo não tem vitalidade jurídica." 

(STJ - RMS 10.165/DF, 6.ª Turma, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 04/03/2002) 

 

A lesão ao princípio da motivação é evidente porque, no caso, a Autoridade deixou de 

fundamentar a decisão, quanto à Supremacia do Interesse Público, a fim de justificar as razões pelas quais o 

certame deveria ser anulado (e para a ora Recorrente, justamente pelo interesse público é que o certame 

deveria ter sido mantido tal como ocorrido). 

 

Limitou-se ao conteúdo meramente decisório, que está, conforme já asseverado nos itens 

anteriores desse arrazoado, contrário à análise de mérito. 

 

Com efeito, da forma que se encontra, a decisão recorrida é ato administrativo nulo e violador 

dos princípios constitucionais e administrativos, o que não condiz com o princípio da moralidade administrativa. 

 

4.2. 

DA AUSÊNCIA DE VÍCIO - DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 

EDITAL 



  
  

  
 

 

Em síntese, recorre-se da decisão que, acolhendo o recurso da participante ITALIAN, entendeu 

por anular o certame, em razão de suposta violação do princípio da vinculação do edital. 

 

No entanto, consoante será demonstrado, não há que se falar em violação à vinculação do 

edital, eis que todos os requisitos foram observados e cumpridos pelas participantes, em estrito cumprimento 

ao Edital, ao princípio da publicidade, contraditório e direito de concorrência, de forma igualitária. 

 

A controvérsia surgiu diante de suposto vício no processo licitatório, que teria induzido a erro 

os participantes, in casu a ITALIAN, única participante que suscitou referida irresignação.  

 

Segundo a licitante, o certame deveria ser anulado, diante da assertiva de que teria havido 

alteração no critério de julgamento definido pela cláusula 7.1, do Edital de Pregão Eletrônico nº 01/2019, que 

dispôs sobre o “MENOR VALOR GLOBAL”, uma vez que teria o pregoeiro solicitado que os concorrentes 

indicassem os valores totais mensais de seus lances, em oposição, em tese, ao valor total do contrato pelo 

período de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

Urge salientar que referida tese não pode prosperar, tornando-se gravosa a anulação do 

certame em benefício de uma única empresa, em total afronta à supremacia do interesse público e à 

economicidade dos atos praticado. 

 

Saliente-se que não há que se falar em vício de qualquer natureza no certame, principalmente 

em afronta ao princípio da vinculação do edital, quanto mais em indução a erro. 

 

Isto porque, a item 7.1, do Edital, a qual estaria viciada, aduz que “para julgamento será 

adotado o critério de MENOR VALOR GLOBAL, atendidas as especificações contidas neste Edital e seus Anexos.” 

 

Ou seja, de sua breve leitura, não se verifica qualquer impedimento ou óbice para 

apresentação do lance pelos participantes pelo valor global para o período bienal ou pelo valor global para 

período mensal. 

 



  
  

  
 

A cláusula é clara e não comporta qualquer outro entendimento de que o julgamento dar-se-

ia pelo MENOR VALOR GLOBAL, o que foi realizado pelo pregoeiro. 

 

Ademais, o fato de não estar expresso se o lance deveria ser mensal ou bienal, não 

causa qualquer prejuízo às participantes, pois cuida-se de mera operação matemática, ou seja, 

divisão do valor bienal por 24 (vinte e quatro) ou multiplicação do valor apresentado referente à parcela 

mensal pelos mesmos 24 (vinte quatro). 

 

A corroborar com o ora alegado, consta na decisão recorrida que:  

 
“O Pregoeiro decidiu pela não desclassificação destas 3 empresas, a fim de garantir a ampla participação 
processual, aplicando o Princípio da Economia e Celeridade Processual, pautados no máximo 
aproveitamento dos atos processuais e o mínimo de dispêndio financeiro, operacional e temporal, 
primando-se, ainda, pela máxima competitividade no processo, uma vez que faltou a estas 
propostas apenas a multiplicação por 24, transformando o mensal em bienal. Nesta toada, observou-
se que a exequibilidade das propostas possui presunção relativa, garantindo-se, assim, a estas empresas, 
a oportunidade de participar do processo licitatório e demonstrar a viabilidade de sua proposta; 
Optou-se, portanto, pela continuidade do certame com a readequação das demais propostas ao mesmo 
patamar valorativo, aplicando o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade; 
Os demais licitantes interessados em participar da fase de lances deveriam dividir suas propostas 
por 24, adequando-se ao norte do valor mensal;” (destaques nossos) 
 

 

Ora, é inequívoco que se trata de mera equação matemática, sem qualquer alteração do 

resultado ou das condições e exigências estipuladas no Edital. Por qualquer ângulo que se analise o cálculo 

aritmético, verificar-se-á o mesmo resultado numérico financeiro. Ou seja, em nenhum momento houve 

alteração do objeto licitado ou do critério de julgamento.  

 

Na verdade, do teor da motivação, o que se verifica é uma flexibilização com o objetivo único 

de se resguardar o direito de concorrência (já que 3 empresas haviam apresentado a sua oferta em cotas 

mensais) e a participação de todos os licitantes em par de igualdade e, com isso, buscar-se o melhor preço. 

 

A jurisprudência já firmou o entendimento de que é possível a o afastamento do formalismo, 

com a flexibilização dos critérios havidos no edital, para atender ao interesse público. Veja-se: 

 

“MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL NÃO 

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO, EM CÓPIAS NÃO AUTENTICADAS. FERIDO PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL. RIGORISMO FORMAL AFASTADO. A Comissão de Licitações da UFSC 



  
  

  
 

entendeu por inabilitar a impetrante por não ter apresentado o Balanço Patrimonial na forma exigida no 

Edital, ou seja, não foi extraído do Livro Diário, bem como as cópias não estavam autenticadas. Não 

havendo dúvida ou impugnação quanto ao conteúdo dos documentos, mas tão somente quanto 

à forma de sua apresentação, entendo que, no caso, a flexibilização do princípio da vinculação 

ao instrumento convocatório, afastando o rigor formal excessivo, é o que melhor atende aos 

demais princípios que regem o procedimento licitatório e que assegura a seleção da proposta 

mais vantajosa para a Administração Pública.”2 

(destaques nossos) 

 

No telado caso, outra coisa não houve senão a interpretação da forma de como deveria se 

dar o menor preço global, sem ferir o critério de julgamento. 

 

Frise-se, por oportuno, que a atitude adotada pelo Pregoeiro se encontra chancelada pelo 

item 7.21, do Edital, que assim determina: 

 

 
“7.21. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os 
licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.” 
(destaques nossos) 

 

Ora, o ato praticado pelo Pregoeiro, anterior ao julgamento das propostas, em nada alterou 

a substância do certame. 

 

Além disto, ao assim agir, foi concedida a publicidade do ato a todos os participantes, 

oportunizando a participação, sem que houvesse qualquer insurgência em sentido contrário ou mesmo 

impugnação aos termos do Edital. 

 

O que se verifica é que, ao contrário do suscitado pela ITALIAN, é que se for mantida a decisão 

recorrida, é que haverá descumprindo do que consta Edital, posto que suas cláusulas devem ser interprestadas 

conjuntamente. 

 

                                       
2 TRF-4 - APELREEX: 534 SC 2009.72.00.000534-2, Relator: MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA. 



  
  

  
 

Mais a mais, consta na própria decisão recorrida e da documentação que instrui este 

procedimento licitatório, que Pregoeiro cumpriu estritamente o que consta no item 7.21, anteriormente 

colacionado, informando sobre a necessidade da adequação dos lances, nos termos abaixo transcritos: 

 
“O Pregoeiro informou que não houve alteração na formulação e substância da proposta ou do 
critério de julgamento, visto ser uma mera operação matemática. Alertando para o fato de que 
na Fase de Apresentação da Proposta Comercial, dever-se-ia apresentar nos moldes do Edital e 
Anexos, em especial atenção aos Anexos II – Planilha Orçamentária e Anexo III – Modelo de Proposta; 
O Portal do Comprasnet mostra sempre em destaque o Melhor Lance e, como não é possível elevar o 
valor das propostas iniciais lançadas no Sistema, os valores mensais iniciais das 3 empresas poderiam 
levar a erro as demais empresas caso permanecessem no valor bienal – mais um motivo para a 
readequação das propostas ao valor mensal e a mesma base de lances. 
A Sessão foi aberta em 07/02/2019, às 09:05:43, e, dadas as explicações, a Fase de Lances foi 
aberta às 09:57:52, quando as licitantes iniciaram a redução de preços; 
Observou-se durante a Fase de lances o entendimento das explicações do Pregoeiro com a 
consequente redução das propostas para o valor mensal, visto que as licitantes passaram a reduzir 
seus preços ao mesmo patamar de comparação mensal;  
Às 10:03:48, 10:07:38 e 10:13:23 o Pregoeiro alertou e comunicou às licitantes a adequação já 
exposta anteriormente, usando, inclusive, o argumento da exemplificação; 
Paralelamente, os licitantes interessados reduziam seus preços, disputando o negócio no nível do 
patamar mensal;  
Às 10:21:44, o Pregoeiro chamou a atenção dos licitantes à observância das mensagens do chat; 
Paralelamente, os licitantes interessados continuavam a reduzir os seus preços, disputando o 
negócio no nível do patamar mensal;” 
(destaques nossos) 

 

Percebe-se do teor supratranscrito, que o Pregoeiro observou claramente as diretrizes 

dispostas no item 7.21, da cláusula 7, do Edital, especialmente diante da expressa fundamentação, 

devidamente registrada e acessível a todos os licitantes. 

 

Ressaltou, inclusive, tratar-se de medida necessária para o atendimento do interesse público, 

economicidade e celeridade no procedimento, diante da manutenção dos atos possíveis de aproveitamento. 

 

Ademais, o Pregoeiro exerceu com veemência as prerrogativas dispostas no § 5º, do artigo 

22, e § 3º, do artigo 26, do Decreto nº 5.450/2011: 

 
Art. 22. 
§ 5º O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes. (...) 
Art. 26. 
§ 3º No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins 
de habilitação e classificação. 

(destaques nossos) 



  
  

  
 

 

Durante a sessão pública, corretamente, o Pregoeiro utilizou-se de seu juízo de 

discricionariedade, baseado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e informou, com 

transparência, a todos os licitantes que, em decorrência do fato de três licitantes terem imputado seus lances 

tendo por base o valor mensal, optou pela sequência do pregão em tal parâmetro, com base no “máximo 

aproveitamento dos aos processuais e o mínimo de dispêndio financeiro e temporal, primando-se ainda pela 

máxima competitividade no processo licitatório”, o que é plenamente razoável em homenagem à 

economicidade e interesse público. 

 

Não se pode admitir que o certame seja fulminado desta forma, haja vista que todos os 

participantes tiveram acesso amplo às informações, no ato dos lances, sem que houvesse qualquer insurgência 

em sentido contrário, o que por si só comprova que compreenderam plenamente a instrução do Pregoeiro, 

com a adequação das propostas. 

 

Caso algum participante tenha deixado de assim proceder, isto ocorreu por desinteresse ou 

mera liberalidade, não podendo ser alegado o desconhecimento do fato para justificar o pedido de anulação 

do certame. 

 

A este respeito, a decisão vergastada prossegue, deixando evidente que a ITALIAN tinha pleno 

conhecimento da necessidade na realização das adequações.  

 

Vale-se dizer, inclusive, que o Pregoeiro, justamente para que não desse causa à possível 

nulidade, a advertiu expressa e diretamente no chat. A saber: 

 
“A Licitante Recorrente Italian Comércio de Alimentos e Serviços Terceirizados Eireli reduziu a 
sua proposta inicial mantendo o nível bienal, ou seja, ignorou as orientações do Pregoeiro, 
exaustivamente ponderadas, argumentadas e exemplificadas; 
Às 10:27:11:027, para o Item 02 ofertou o lance, reduzindo a sua Proposta Inicial de R$70.000,00 para 
R$ 55.560,00 (representa o valor mensal de R$ 2.315,00) – Preço Vencedor, adequando ao parâmetro 
mensal: R$ 1.520,00; 
Às 10:32:16:000, para o Item 03 ofertou o lance, reduzindo a sua Proposta Inicial de R$100.000,00 para 
R$ 93.672,00 (representa o valor mensal de R$ 3.903,00) – Preço Vencedor, adequando ao parâmetro 
mensal: R$ 2.547,00; 
Às 10:37:20:050, para o Item 04 ofertou o lance, reduzindo a sua Proposta Inicial de R$70.000,00 para 
R$ 47.832,00 (representa o valor mensal de R$ 1.993,00) – Preço Vencedor, adequando ao parâmetro 
mensal: R$ 1.180,00; 
Às 10:38:38:520, para o Item 01 ofertou o lance, reduzindo a sua Proposta Inicial de R$3.600.000,00 
para R$ 2.960.640,00 (representa o valor mensal de R$ 123.360,00) – Preço Vencedor, adequando ao 
parâmetro mensal: R$ 74.000,00; 



  
  

  
 

Às 10:43:58, 10:44:23 e 10:45:33, considerando que a Licitante Recorrente Italian Comércio de 
Alimentos e Serviços Terceirizados Eireli ofertou lance no patamar bienal, o Pregoeiro, mais uma 
vez, veio ao Chat e chamou a atenção dos Licitante a observância das mensagens do chat, 
ponderando pela não oferta de lances bienais e sim mensais, bem como exemplificando; 
A Licitante Recorrente Italian Comércio de Alimentos e Serviços Terceirizados Eireli não 
apresentou nenhum lance após a orientação do Pregoeiro, seja ele mensal ou bienal” 
(destaques nossos) 

 

É inconteste e inequívoco que não houve qualquer mácula ao princípio da veiculação do Edital. 

Houve, em verdade, publicidade, razoabilidade e proporcionalidade na ocasião das propostas. 

 

Não soa plausível admitir que o certame venha a ser anulado, tão somente porque 

uma participante quedou-se inerte na ocasião dos fatos. A ITALIAN agiu de forma omissa, 

negligenciando ao que lhe fora apresentado, desprezando a oportunidade que lhe fora concedida, 

vale dizer, não pode em tal situação valer-se de sua própria torpeza como o fez a ITALIAN. 

 

Tanto é verdade que, consta na decisão recorrida que a ITALIAN “não participou da 

efetivamente da Fase de Lances, apresentando apenas um único preço e desistiu da disputa, que foi 

amplamente acirrada, ou seja, demonstrou o desinteresse na participação, com a consequente falta de 

redução de preços e objetivo de alcançar a vitória, não ficando, sequer, entre as primeiras colocadas”. 

 

E, ainda que o lance final da ITALIAN fosse considerado e levando ao patamar mensal, o valor 

ofertado estaria aquém do lance vencedor, que representou uma economia de cerca de 39% (trinta e nove 

por cento) para a instituição, dentro do melhor interesse da licitação. 

 

A ITALIAN teve a oportunidade de disputar os preços, mediante redução do valor estimado, 

no entanto, curiosamente, não o fez, mesmo tendo acompanhado toda a Fase de Lances. 

 

Fato é que o processo licitatório não poderá ser anulado, diante de suposta irregularidade 

decorrente da falta de habilidade de uma única participante em atender a instruções auferidas pelo Pregoeiro. 

 

Ademais, é cediço que compete aos participantes o acompanhamento das orientações havidas 

no decorrer do procedimento, sendo os interessados os únicos responsáveis pelo ônus decorrente da perda 

de negócios diante da inobservância de qualquer requisito ou informações solicitadas. 

 



  
  

  
 

A atitude do Pregoeiro homenageou as normas disciplinadoras da licitação, em favor da 

ampliação da disputa, sem comprometer o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e 

a segurança da contratação. 

 

Aliás, saliente-se que nenhuma outra participante apontou divergência ou o problema relatado 

pela ITALIAN, o que por si só demonstra a clareza a publicização das informações no que tange às adequações 

sugeridas pelo Pregoeiro e a exclusividade da responsabilidade por deixar de agir da participante em comente. 

 

Outrossim, caso realmente vício houvesse, caberia à interessada a impugnação e a insurgência 

no momento da apresentação dos lances. No entanto, a oportunidade fora superada, precluindo o direito 

daquela que se sentiu “lesada”. Portanto, não foi razoável a anulação do certame com base nessa justificativa. 

 

4.3. 

DAS CONTRADIÇÕES E DA DESARRAZOABILIDADE 

DA DECISÃO RECORRIDA 

 

Verifica-se que a medida imposta na decisão recorrida está totalmente desarrazoada e 

desproporcional diante da situação de fato e elementos suscitados no item 3. destas razões. 

 

Não bastasse isto, há notória e evidente contradição na análise técnica, fundamentação e no 

resultado da decisão recorrida. 

 

Isto porque, a licitação tem como finalidade assegurar o tratamento isonômico entre os 

concorrentes, viabilizando o custo benefício para a Administração Pública no ato da contratação. 

 

Obviamente que as regras editalícias devem ser observadas, sopesando a razoabilidade e a 

proporcionalidade, especialmente para que não haja decisões desarrazoadas e incompatíveis com o objetivo 

do certame, que é o que ocorre no telado caso. 

 

Em que pese o Senhor Pregoeiro tenha adotado todas as medidas pertinentes para assegurar 

o direito à publicidade e à concorrência entre os participantes, principalmente no que se refere à informação 



  
  

  
 

quanto à fase de lances, preservando, assim, a finalidade da licitação, equivocadamente fora decretada a 

anulação do certame. 

 

Está evidente a falta de razoabilidade da decisão e a incoerência da conclusão com os seus 

fundamentos. 

 

Cuida-se de medida desproporcional e drástica, que não se coaduna com os princípios da 

economia e celeridade processual, pautados no máximo aproveitamento dos atos processuais e o mínimo de 

dispêndio financeiro para a Administração Pública. 

 

Outrossim, tem-se que o fundamento para a anulação do certame, qual seja, de afronta ao 

princípio da vinculação ao Edital, mitigou, de forma totalmente ilegal e ilegítima, o interesse público, não tendo 

sido a melhor ponderação destes princípios. 

 

Embora os argumentos até aqui expostos sejam suficientes para que essa Douta Autoridade 

confirme a inexistência de vício que justifique a anulação do certame, espera a Recorrente que seja realizado 

o juízo de ponderação entre a realidade fática e a medida desarrazoada que foi imposta. 

 

Isto porque, a Administração Pública, ainda que exerça livremente seu poder discricionário, 

deverá observar os limites de seu alcance e a finalidade que deve perseguir. 

 

Noutras palavras, as regras básicas do Estado Democrático de Direito devem preceder a 

vontade do administrador, sob pena de sua atuação ser arbitrária e abusiva. 

 

A discricionariedade consiste na competência–dever do administrador perante o 

caso concreto, valorar, dentro de um critério de razoabilidade que não pode se confundir com juízo 

subjetivo, como no telado caso. 

 

À luz deste entendimento, verifica-se que a decisão recorrida não está balizada sob estas 

diretrizes, pois o que se verifica é um excesso de formalismo, sem causa, para decretação da anulação do 

certame. 

 



  
  

  
 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Melo "as competências administrativas só podem ser 

validamente exercidas na extensão e intensidade proporcionais ao que seja realmente demandado para o 

cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atreladas."3 

 

A decisão recorrida possui vícios na discricionariedade exercida, pois não se constata nele uma 

motivação idônea a justificar a razoabilidade na anulação do certame, em total inobservância ao princípio da 

proporcionalidade, além de outros consagrados pela Constituição Federal. 

 

A proporcionalidade deve orientar a busca de soluções justas e de bom senso, conciliando a 

finalidade concomitante aos limites expressos na Constituição Federal. 

 

Neste caso, a proporcionalidade não se operou, uma vez que a decisão não sopesou que a 

conduta do Pregoeiro está totalmente amparada pela Lei, e que o reclamo da participante, ITALIAN, não 

possuía qualquer fundamento, notadamente porque ela foi informada expressamente na ocasião dos fatos e 

porque na mesma oportunidade não apresentou qualquer oposição. 

 

A decisão recorrida, frise-se,  é totalmente contraditória, desproporcional e desarrazoada, não 

possuindo os elementos necessários para que a justifique. 

 

Conclui-se, portanto, que o princípio da proporcionalidade deveria ter sido sopesado, a fim de 

harmonizar o interesse público com a decisão proferida. 

 

Sob estas considerações, caberá a esse Douta Autoridade avaliar e observar se na decisão 

recorrida estão presentes as regras e os princípios basilares da administração pública e da Constituição 

Federal. 

 

5. 

DO PEDIDO 

 

                                       
3 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 22º ed. São Paulo. Malheiros, 2007. 



  
  

  
 

Pelas razões aqui expostas, restou demonstrado que os critérios de julgamento que 

culminaram na anulação do certame não foram devidamente explicitados, o que compromete a razoabilidade, 

a proporcionalidade e, acima de tudo, o interesse público. 

 

Assim, como forma de salvaguardar os princípios e a legislação que regem o instituto, requer, 

como exercício de autotutela, seja declarada nula a decisão, a fim de que haja novo pronunciamento sobre as 

razões recursais que deram ensejo a mesma. 

 

Caso assim não entenda, requer seja o recurso encaminhado para análise pela Autoridade 

Superior para processamento e julgamento, com provimento deste recurso. 

 

Belo Horizonte, 15 de março de 2019. 

 

 
 


