
 

  

  
São João del-Rei, 05 de dezembro de 2016. 

 
 
Processo: 23122.021143/2016-40 
Pregão Eletrônico: 073/2016 
Assunto: Decisão Recurso Administrativo 
 
 
1 – PRELIMINARMENTE 

Vistos e examinados os autos do processo licitatório nº. 23122.021143/2016-40, 
pregão nº. 073/2016 – cujo objeto é a aquisição de materiais permanentes para a estruturação 
dos laboratórios do curso de Engenharia Florestal, foi concluído o que se segue: 

 
Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa PAULO CESAR ARAUJO 

DE ANDRADE - EPP, CNPJ 02.517.600/0001-57, contra decisão do pregoeiro em face da 
aceitação e habilitação em favor da empresa ITACA EIRELI - ME, CNPJ 24.845.457/0001-65, 
referente ao item 14 do pregão eletrônico 073/2016.  

 
Por ser tempestivo, recebemos a intenção de recurso dando oportunidade para a 

Recorrente manifestar suas razões de inconformismo. A recorrente PAULO CESAR ARAUJO 
DE ANDRADE - EPP apresentou suas razões tempestivamente e imediatamente foi aberto prazo 
para contrarrazões a quem interessar.  

 
 

2 – DO HISTÓRICO 
 

Licitação referente ao Pregão Eletrônico nº. 073/2016, objetivando a aquisição de 
materiais permanentes para a estruturação dos laboratórios do curso de Engenharia Florestal, 
aberta em 17 de novembro de 2016.   

Foi iniciada a fase de lances, e referente ao item 14, o mesmo foi aberto para lances às 
09:08:26 min. e encerrado às 10:08:00 min. 

Terminada a fase de lances, o item do pregão eletrônico apresentou a seguinte 
classificação: 

 

1º) ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME – Menor lance de R$ 6.750,00. 

2º) VILLARD COMERCIAL LTDA - ME – Menor lance de R$ 7.249,99. 

3º) PAULO CESAR ARAUJO DE ANDRADE – EPP – Menor lance de R$ 8.495,00. 

4º) INFANTARIA COMERCIAL EIRELI – ME – Menor lance de R$ 11.351,31. 

5º) ITACA EIRELI – ME – Menor lance de R$ 11.684,75. 

 

A empresa vencedora do item foi convocada, porém, de acordo com análise do Setor 
Requisitante (Coordenadoria do curso de Engenharia Florestal), a proposta enviada pelo 
fornecedor era incompatível com o que foi exigido no Edital, pelo seguinte motivo: “as cilindradas 
não conferem com a especificação; e o nível de ruído é superior ao especificado”. Procedeu-se, 
então à desclassificação da proposta. 

Em seguida convocou-se a empresa VILLARD COMERCIAL LTDA – ME, a qual também 
foi desclassificada por não envio de documentação em tempo hábil. 

Posteriormente foi convocado o fornecedor, requerente do presente recurso, PAULO 
CESAR ARAUJO DE ANDRADE – EPP, e após ter sido feita a análise pelo requisitante da 
proposta enviada pela empresa, a mesma também sofreu desclassificação pelo motivo a saber: 



 

  

“Proposta recusada pois a cilindrada e Velocidade na Potência não conferem com o exigido no 
Edital.” 

Partiu-se, então, para a convocação quarta colocada na classificação do item, a empresa 
INFANTARIA COMERCIAL EIRELI – ME, a qual também não anexou a documentação no 
sistema de forma tempestiva, tendo sido, portanto, desclassificada do certame. 

Foi convocada, então, a empresa ITACA EIRELI – ME, tendo sido constatado pelo 
professor Coordenador do curso de Engenharia Florestal, o Sr. Renato Castro, que a proposta 
estava condizente com as condições editalícias, sendo, portanto aceita. Este fato ensejou a 
análise da documentação habilitatória apresentada pela citada empresa, na qual foi constatado, 
também, o atendimento das condições do Edital. Diante disso, a mencionada empresa foi 
declarada vencedora do certame.  

Após declaração do resultado do certame, foi aberto no Sistema ComprasGovernamentais 
prazo para intenção de recursos. A empresa PAULO CESAR ARAUJO DE ANDRADE – EPP 
registrou intenção de recurso, abaixo transcrita, tendo sido aceita, sendo assegurado a todos os 
licitantes interessados vista dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, em 
cumprimento às disposições legais que regulamentam a matéria, conforme inciso XVIII do art. 4º 
da Lei nº. 10.520/02 e art. 26 do Decreto nº. 5450/05. 

 
“Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará as seguintes regras: 
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 
(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos;” (Lei nº. 10.520/02) 
 
“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 três dias para 
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contra-razões 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.” 
(Decreto nº.5450/05) 

  
Intenção de recurso: “Sr.(a) Pregoeiro(a), recorremos com base no que segue: 1 - incorreta 
desclassificação; 2 - ausência de motivação do ato administrativo; 3 - desatendimento às 
especificações do edital; 4 - ausência de documentos de habilitação; 5 - vícios insanáveis 
contidos na proposta de preços da empresa vencedora. Pede deferimento.” 
 

Cabe ressaltar que a empresa PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - ME 
também manifestou intenção de recurso para o item 22, conforme transcrito abaixo, no entanto, 
não motivou tempestivamente suas razões. 
 
Intenção de recurso: “Boa tarde. Gostaríamos de entender o porquê do cancelamento na 
aceitação do item 22? Afim de que possamos verificar as eventuais irregularidades e corrigi-las 
prontamente. No aguardo. Respeitosamente Phoenix Instrumental Cientifica LTDA.” 
 
 
3 – DOS RECURSOS 
 
3.1 - DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE PAULO CESAR ARAUJO DE ANDRADE - EPP, 
CNPJ 02.517.600/0001-57 
 

A recorrente apresentou, em síntese, as seguintes argumentações e pedido: 
 



 

  

“1 – A empresa recorrente ficou em 3ª colocação; com a desclassificação das duas primeiras, foi 
convocada a apresentar documentos e proposta adequada, o que fez tempestivamente, 
ofertando o produto Tekna, modelo CS65X Superior. 
 
2 – Teve sua proposta desclassificada, mesmo apesar de atender todos os requisitos previstos 
em edital e questionou, por e-mail, da razão de sua desclassificação. 
 
3 – Tanto a razão de sua desclassificação quanto a resposta ao questionamento formulado por e-
mail não apresentam qualquer amparo legal, violando princípio do Direito Administrativo e 
sobretudo do instituto licitação. 
 
4 – Para sua desclassificação, se considerou que o seu equipamento não possuía cilindradas 
mínimas e nem velocidade requerida em Edital. O edital, por seu turno, exigia o quanto segue: 
“cilindrada 59 cm³” e “velocidade máxima na potência encontrada 9000 RPM”. Pois, a recorrente 
apresentou documentos comprobatórios de que o produto ofertado apresenta 65,1 cilindradas, 
além de velocidade de 12.500 RPM. Inclusive, em seus documentos de habilitação, apresentou 
catálogo do produto, o que não era obrigação definida pelo Edital. 
 
5 – Em correio eletrônico sobre o assunto com a Pregoeira, após questionar, a única resposta foi: 
“De acordo com nova análise feita pela equipe técnica, manteve-se a decisão de que o material 
ofertado não atende ao solicitado, ainda que possua especificações julgadas "superiores" pela 
empresa, o material não atende à finalidade”. Em seguida, a empresa questionou qual finalidade 
deixa de ser atendida, não sendo, entretanto, respondida nesse quesito. 
 
6 – Apesar de demonstrar toda sua boa fé e interesse em fornecer equipamento que de fato 
atende às exigências do Edital, a empresa recorrente foi desclassificada sem qualquer motivo 
que possa embasar o ato, mesmo após comprovar total aptidão e atendimento aos requisitos do 
Edital. 
 
7 – Na sequência, superado o não envio de documentos pela próxima colocada, a empresa Ítaca 
Eireli ME (24.845.457/0001-65) foi convocada a apresentar seus documentos, o que fez 
regularmente. 
 
8 – Em superficial análise, é possível de se verificar diversas irregularidades ignoradas pelo 
pregoeiro, inclusive quanto às especificações técnicas do produto ofertado, que passa a listar: 
 
a) Quanto à proposta de preços 
I - O produto Husqvarna, 455e Rancher, possui 55,5 cilindradas, conforme se pode verificar da 
Proposta de preços enviada e também do site do fabricante (link: 
http://www.husqvarna.com/br/produtos/motosserras/455-rancher/965030292/) 
II – A proposta de preços apresenta condições diversas daquelas contidas no edital, o que 
representa vício insanável, mas que deixaram de ser observadas pelo Pregoeiro, tais como 
condições de pagamento e ainda outras, estranha ao objeto desta licitação. 
 
b) Quanto à documentação de habilitação 
I – A empresa considerada habilitada deixou de apresentar TEMPESTIVAMENTE, dentre seus 
documentos, atestado de capacidade técnica, exigido em edital (item 8.6.1) e, ainda assim, foi 
declarada habilitada. 
 
c) Quanto a ausência de motivação para a desclassificação 
I – A empresa recorrente apresentou produto em perfeita observância aos requisitos do Edital, e 
mesmo questionando por e-mail, verificou que não há qualquer motivação para que sua proposta 
tenha sido desclassificada. 
 
9 – Nesse caso, a desclassificação da empresa recorrente viola princípios atinentes às compras 
públicas, fato que se agrava, ainda, com a aceitação do produto próximo colocado, que, embora 
tenha “etiqueta”, não atende às exigências do Edital. 
 



 

  

 
 
[...] 
 
16 – Ante todas as razões e fundamento legais desposados acima, reitera a recorrente que, não 
apenas é incorreta e ilegal sua desclassificação, como também o é a classificação e habilitação 
da empresa próxima. Ora, a recorrente apresentou documentos de habilitação à perfeição, bem 
como produto que atende perfeitamente às especificações e exigências do edital. A outra 
empresa, por seu turno, não apenas deixou de atender às exigências de habilitação, como 
também apresentou proposta com vícios insanáveis e de produto inferior ao mínimo exigido. 
 
17 – Diante disso, passa a apresentar seus requerimentos: 
a) Seja o presente recurso recebido com efeito suspensivo sobre o item e pregão em questão; 
b) Seja o presente recurso analisado quanto ao mérito; 
c) Seja o presente recurso totalmente provido, para o fim de reformar a decisão de 
desclassificação da empresa recorrente e, finalmente, declara-la vencedora por atender a todas 
as exigências quanto à proposta de preços, ao produto e à documentação de habilitação. 
d) A recorrente, em homenagem ao princípio da celeridade processual, abre mão do excesso de 
prazo, eis que as razões estão sendo apresentadas no primeiro dia do mesmo, requerendo 
desde logo intimação para apresentação de contrarrazões recursais, em querendo. 
 
Pede deferimento.” 
 
 
4 – DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO 
 

Não houve manifestação de outra empresa interessada, tampouco da empresa declarada 
vencedora do certame. 
 
 
5 - É O RELATÓRIO 
 
5.1 - DO EXAME DO MÉRITO 
 

Preliminarmente, esclareceremos que a Administração, através da equipe de pregão, 
procura sempre o fim público, respeitando os princípios basilares da licitação, especialmente os 
da legalidade, impessoalidade, igualdade, razoabilidade, publicidade, moralidade e 
transparência.  Sempre objetivando preservar o caráter competitivo de forma que se alcance a 
solução mais benéfica para a Administração Pública. 
 

A empresa recorrente PAULO CESAR ARAUJO DE ANDRADE - EPP alega que no edital 
foi exigido PARA O ITEM 14: “cilindrada 59 cm³” e “velocidade máxima na potência encontrada 
9000 RPM”. Sendo assim, a empresa apresentou documentos comprobatórios de que o produto 
ofertado apresenta 65,1 cilindradas, além de velocidade de 12.500 RPM, considerando-as 
superiores ao solicitado.  
 

Importante destacar a especificação completa do item 14 no Termo de Referência, Anexo 
I do Edital: “MOTOSSERA À GASOLINA COM EMPUNHADURA ERGONÔMICA, 
TENSIONADOR DE CORRENTE SEM FERRAMENTAS E INCORPORA SISTEMA QUE 
INTERRROMPE A LUBRIFICAÇÃO DO SABRE QUANDO A MOTOSSERRA ESTÁ EM 
MARCHA LENTA.  CILINDRADA 59 CM³ / 3,4 POL³; DIÂMETRO DO CILINDRO 47 MM / 1,8 
POL; POTÊNCIA 2,6 KW / 3,5 HP; VELOCIDADE MÁXIMA NA POTÊNCIA ENCONTRADA 
9000 RPM; VOLUME DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 0,44 LIT; CONSUMO DE 
COMBUSTÍVEL 407 G/KWH ; VELOCIDADE EM MARCHA LENTA 2700 RPM; TORQUE, 
MAX.3,2 NM/6600 RPM; VOLUME DO TANQUE DE ÓLEO 0,32 LIT; TIPO DE BOMBA DE 
ÓLEO FLUXO AJUSTÁVEL; NÍVEL DE VIBRAÇÃO EQUIVALENTE (AHV, EQ) EMPUNHADURA 
DIANTEIRA / TRASEIRA 3,4/4,4 M/S²; NÍVEL DE PRESSÃO SONORA NO OUVIDO DO 



 

  

OPERADOR 104 DB(A).; TIPO DE PINHÃO SPUR 7; PESO (SEM EQUIPAMENTO DE CORTE) 
5,9 KG.” (grifos nossos) 
 

No que tange à verificação da procedência ou não dos motivos apresentados pela 
recorrente no quesito ACEITABILIDADE DA PROPOSTA, coube ao Coordenador do curso de 
Engenharia Florestal da UFSJ a análise do mérito, tendo apresentado o seguinte argumento:  
 
“A proposta ofertada pela empresa PAULO CESAR ARAUJO DE ANDRADE - EPP possui 
características superiores àquelas descritas no edital. Assim, por não haver este tipo de 
impedimento, pedimos reconsideração e aprovação do produto.” 
 

Quanto às alegações feitas pela recorrente a respeito da documentação de habilitação 
apresentada pela empresa declarada vencedora, a comissão de licitação informa que foram 
atendidos todos os requisitos estabelecidos em Edital de forma tempestiva (conforme consta em 
Ata do Pregão), inclusive atendimento ao item 8.6, e a comprovação destas informações pode 
ser verificada nos autos do processo, às fls. 605 a 619. 
 
 
6 - CONCLUSÃO  
 

Por todo o exposto e em razão dos princípios da Legalidade, da Isonomia, da 
Impessoalidade, Moralidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, em atendimento ao 
parecer emitido pela Coordenadoria do curso de Engenharia Florestal, considero procedente o 
recurso administrativo impetrado pela empresa PAULO CESAR ARAUJO DE ANDRADE - EPP, 
alterando a decisão de adjudicação do item 14 para a empresa ITACA EIRELI – ME, 
relativamente ao Pregão Eletrônico nº. 73/2016/UFSJ. Retomar-se-á desta forma, a fase de 
aceitação. 
 
 

Submeta-se, por conseguinte, o assunto à consideração da autoridade competente em 
respeito ao § 4º, do art. 109, da Lei de Licitações. 
 
 
 
 

Fernanda Rodrigues A. Drumond 
Pregoeira da UFSJ 

 
 

 
A DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR está disponível para acesso no endereço 

eletrônico: http://www.ufsj.edu.br/dimap. 
 

http://www.ufsj.edu.br/dimap

