
 

  

  
São João del-Rei, 30 de janeiro de 2017. 

 
 
Processo: 23122.021825/2016-52 
Pregão Eletrônico: 101/2016 
Assunto: Decisão Recurso Administrativo 
 
 
1 – PRELIMINARMENTE 

Vistos e examinados os autos do processo licitatório nº. 23122.021825/2016-52, 
pregão nº. 101/2016 – cujo objeto é a eventual aquisição de extintores de incêndio (recarga e 
novos) para a Universidade Federal de São João del-Rei, foi concluído o que se segue: 

 
Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa EXTIN-TORRES 

COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA, CNPJ 06.022.475/0001-65, 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 6 do pregão eletrônico 101/2016.  

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

Recorrente manifestar suas razões de inconformismo. A recorrente EXTIN-TORRES COMÉRCIO 
DE EXTINTORES LTDA apresentou suas razões tempestivamente e imediatamente foi aberto 
prazo para contrarrazões a quem interessar.  

 
 

2 – DO HISTÓRICO 
 

Licitação referente ao Pregão Eletrônico, modalidade Registro de Preços, nº. 101/2016, 
objetivando a aquisição de extintores de incêndio (recarga e novos) para esta instituição, aberta 
em 16 de janeiro de 2017 às 09 horas. 

Terminada a fase de lances, o item 6 do pregão eletrônico apresentou a seguinte 
classificação: 

 

1º) EXTINCENDIO LAFAIETE LTDA - ME – Menor lance de R$ 108,00. 

2º) EXTINTORES OURO PRETO LTDA – ME – Menor lance de R$ R$ 108,50 

3º) NO FIRE EXTINTORES E SERVICOS LTDA - EPP – Menor lance de R$ 114,80. 

4º) ITACA EIRELI - ME – Menor lance de R$ 133,00. 

 

As 3 (três) primeiras colocadas no certame para o item foram convocadas em ordem, 
porém, todas elas foram desclassificadas pelo mesmo motivo, aduzido posteriormente: “Proposta 
recusada por não envio da documentação em tempo hábil, conforme solicitado via chat.”  

Em seguida convocou-se a empresa ITACA EIRELI - ME, quarta colocada, a qual também 
foi desclassificada por não envio de documentação em tempo hábil. 

Foi convocada, então, a empresa ITACA EIRELI – ME, a qual enviou tempestivamente a 
proposta e documentação requisitados via chat. Após análise do Setor Requisitante - Divisão de 
Prefeitura do campus Alto Paraopeba, na pessoa do Sr. Marcelo Luis Alves, Chefe do Setor de 
Materiais e Serviços - verificou-se 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 EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES 
LTDA – 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: “Em consulta realizada no site do CBMMG, não consta o cadastro da 

empresa vencedora. Segundo a Lei 14.130 de 19 de dezembro de 2001 . . . "Art. 7º - A pessoa 
física ou jurídica responsável pela comercialização, instalação, manutenção e conservação de 
aparelhos de prevenção contra incêndio e pânico utilizados em edificação de uso coletivo deverá 
cadastrar-se no CBMMG para o exercício dessas atividades. Desta maneira, solicito a 
desclassificação da referida empresa.” 
 
 
3 – DAS RAZÕES DO RECURSO 
 

A recorrente apresentou, em síntese, as seguintes argumentações e pedido: 
 
 
“A Lei 14.130 de 19 de dezembro de 2001 prevê em seu Art 7° o cadastramento de empresas no 
CBMMG para o comércio de equipamentos de prevenção contra incêndio e Pânico . . . "Art. 7º - A 
pessoa física ou jurídica responsável pela comercialização, instalação, manutenção e 
conservação de aparelhos de prevenção contra incêndio e pânico utilizados em edificação de uso 
coletivo deverá cadastrar-se no CBMMG para o exercício dessas atividades”. Link para a 
consulta da Lei: http://www.bombeiros.mg.gov.br/component/content/article/489-leis.html 
 
Em consulta realizada ao Site do CBMMG, verificamos que a empresa ITACA EIRELI – ME não 
está cadastrada, ficando desta forma impedida de fornecer os Extintores de Incêndio em 
edificações de uso coletivo (como é o caso da UFSJ) dentro do estado de Minas Gerais. Link 
para consulta do cadastro: http://www.bombeiros.mg.gov.br/empresas-cadastradas.html 
 
É sabido de todos que mesmo que o Edital não prevê tal documentação, as empresas precisam 
estar atentas as Leis que regem o fornecimento do material que se pretende comercializar, não 
cabendo portanto a alegação de desconhecimento da Legislação. 
 
[...] 



 

  

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o provimento 
do presente recurso, com efeito para que seja anulada a decisão em apreço, na parte atacada 
neste, declarando-se a empresa ITACA EIRELI - ME, inabilitada para prosseguir no pleito. 
 
Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação 
reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, 
devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei 
n° 8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo.” 
 
 
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 EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA – EPP 
alega que a Lei 14.130 de 19 de dezembro de 2001 prevê em seu Art 7° a necessidade de 
cadastramento de empresas no CBMMG para o comércio de equipamentos de prevenção contra 
incêndio e Pânico no estado de Minas Gerais. E conforme conferência feita pela própria 
recorrente no sítio do Corpo de Bombeiros de MG, o qual disponibiliza consulta aberta às 
empresas cadastradas, não consta o registro da empresa lograda vencedora do certame, fato 
que, segundo a recorrente, impossibilita o fornecimento por parte da recorrida dos extintores 
objeto da licitação.   
 

No que tange à verificação da procedência ou não dos motivos apresentados pela 
recorrente no quesito ACEITABILIDADE DA PROPOSTA, coube ao Sr. Marcelo Luis Alves, 
Chefe do Setor de Materiais e Serviços do campus Alto Paraopeba, a análise do mérito, tendo 
em vista que se trata de matéria eminentemente técnica. Foi dado o seguinte parecer:  
 
“- Realmente a Lei 14.130, prevê que a empresa que comercializa produtos (como extintores) 
deve estar cadastrada no CBMMG; 
- A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 34/2016, do CBMMG, em seu item 4, também prevê a exigência 
do registro; 
- Conversei, também, com uma empresa que elabora projetos de combate a incêndio, para 
aprovação no CBMMG, bem como com uma empresa fornecedora de extintores e ambos 
disseram ser necessário o registro; 
 
- Embora no Edital e no Termo de Referência não conste a exigência do referido registro, contida 
na Lei 14.130, entendo que a exigência legal do registro independe se a empresa vai participar 
de uma licitação, ela já deve ter o registro por comercializar os extintores de incêndio; 
- Fazendo uma pesquisa no site do CBMMG, percebi que todas as empresas aqui da região que 
comercializam esse produto, estão cadastradas; 
- Além disto, fiz o questionamento no próprio CBMMG, conforme protocolo anexo, para uma 
posição oficial. 
- Como a vencedora foi uma empresa de outro estado, pode ser que ela não tenha conhecimento 
desta Lei.” 
 



 

  

 Em consulta ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi constatado que, de fato, 
para se comercializar, instalar, dar manutenção e/ou conservar aparelhos de prevenção contra 
incêndio e pânico utilizados em edificações de uso coletivo no estado de Minas há 
obrigatoriedade do registro no órgão.  
  
 A Lei estadual 14.130 de 19 de dezembro de 2001, que trata sobre a prevenção contra 
incêndio e pânico no Estado de Minas Gerais, dispõe, em seu Artigo 7º: 
 

“Art. 7º - A pessoa física ou jurídica responsável pela comercialização, instalação, 
manutenção e conservação de aparelhos de prevenção contra incêndio e pânico 
utilizados em edificação de uso coletivo deverá cadastrar-se no CBMMG para o 
exercício dessas atividades.” 
 

  
 Ainda na mesma seara, foi instituída pelo Corpo de Bombeiros de MG a Instrução Técnica 
nº 34/2016, a qual possui em seu teor os seguintes trechos:  
 

1. OBJETIVO  
Fixar critérios para cadastramento de pessoas físicas e jurídicas:  
1.1 responsável pela comercialização, instalação, manutenção e conservação de 
aparelhos de prevenção contra incêndio e pânico utilizados em edificações e 
áreas de risco;  
[...] 
 
3 DEFINIÇÕES  
Para os efeitos desta instrução são adotadas as seguintes definições:  
3.1 Comercialização Ato ou efeito de comercializar. Venda de mercadorias. 
Serviço efetuado com a finalidade de comercializar equipamentos, peças e 
acessórios de prevenção contra incêndio e pânico. 
[...] 
 
4 APLICAÇÃO  
A presente Instrução Técnica aplica-se a pessoas físicas e jurídicas:  
a) Responsáveis pela comercialização, instalação, manutenção e/ou conservação 
de aparelhos de prevenção contra incêndio e pânico utilizados em edificações e 
áreas de risco; [...] 
 

 
5 PRINCÍPIOS 
[...] 
 
5.2 A lei estadual 14.130, de 19 de dezembro de 2001, estabelece em seus 
artigos 6º e 7º respectivamente a obrigatoriedade da presença de responsável 
técnico, na forma estabelecida em regulamento do CBMMG, em evento 
temporário realizado no Estado de Minas Gerais e o cadastramento no CBMMG 
de pessoa física ou jurídica responsável pela comercialização, instalação, 
manutenção e conservação de aparelhos de prevenção contra incêndio e 
pânico utilizados em edificações de uso coletivo / áreas de risco. (grifos 
nossos) 
 
5.3 O Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico nas edificações e 
áreas de risco no Estado de Minas Gerais em seu artigo 10 estabelece que a 
pessoa física e jurídica especificadas no item 5.2 deve cadastrar-se no Corpo de 
Bombeiros para o exercício dessas atividades.  
 
5.4 O cadastramento de empresas realizado pelo CBMMG se destina ao controle 
das pessoas físicas e jurídicas que prestam serviços na área de segurança contra 
incêndio e pânico no Estado de Minas Gerais. “ 
 

No caso em tela, o objeto do item 6 da presente licitação é o fornecimento de extintores 
de incêndio, com a devida instalação, no campus Alto Paraopeba da UFSJ, localizado na cidade 
de Ouro Branco – MG.  



 

  

  
Frente ao exposto, torna-se notória a obrigatoriedade do registro das empresas que 

tenham interesse em comercializar extintores de incêndio no estado de Minas Gerais. 
 

 Conforme consulta efetuada no sítio do Corpo de Bombeiros do Estado, através do link: 
http://www.bombeiros.mg.gov.br/empresas-cadastradas.html, pôde-se verificar que a empresa 
ITACA EIRELI – ME não é devidamente cadastrada, conforme exige a legislação estadual.  
 
 Insta salientar que, muito embora a exigência de registro no órgão competente e/ou de 
apresentação de documentação comprobatória não seja cláusula do Edital, o entendimento é que 
a legislação estadual deva ser cumprida, já que a alegação de desconhecimento da lei é 
inescusável. 
 
 Por estas razões, julgamos pertinentes as alegações feitas pela recorrente.  
 
 
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 pelo Setor de Materiais e Serviços do campus Alto Paraopeba, e de acordo com 
as constatações feitas junto ao Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, considero procedente o 
recurso administrativo impetrado pela empresa EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES 
LTDA – EPP, alterando a decisão de adjudicação do item 6 para a empresa ITACA EIRELI – ME, 
relativamente ao Pregão Eletrônico nº. 101/2016/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 Drumond Chaves 
Pregoeira da UFSJ 

 
 

 
 


