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PARECER JURÍDICO 
 
Solicitante: Pregoeiro 
Consultado: Assessoria Jurídica 
Referência: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2021 
Recorrente: CARLOS EDUARDO DE O. ANDRADE, CNPJ 33.134.920/0001-51; 
MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA EPP., CNPJ 39.619.837/0001-59 
Recorrido: Pregoeiro 
 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO. PREGÃO 
ELETRÔNICO 024/2021. REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS PERMANENTES DO 
SEGUIMENTO DE INFORMÁTICA. 
DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA. 
PARECER PELO CONHECIMENTO E 
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO 
INTERPOSTO PELA LICITANTE. 
MANUTENÇÃO E REFORMULAÇÃO DE 
DECISÃO.  

 
Trata-se de recurso administrativo interpostos pelas empresas CARLOS 
EDUARDO DE OLIVA ANDRADE, CNPJ 33.134.920/0001-51 e MINAS SOLUÇÕES 
EM IMPRESSÃO LTDA EPP., CNPJ 39.619.837/0001-59, no âmbito do Pregão 
Eletrônico SRP 024/2021, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes do 
seguimento de informática, para atender às necessidades das Secretarias e 
Fundos deste Município, com fornecimento parcelado durante o período de 12 
(doze) meses, conforme Edital, realizado na plataforma do pregão eletrônico 
https://bllcompras.com, certame realizado às 09:00hs do 02/09/2021. 
 
Conforme registro e relato do Pregoeiro, a empresa CARLOS EDUARDO DE OLIVA 
ANDRADE, CNPJ 33.134.920/0001-51 apresentou proposta para o item 17 (Caixa 
De Som Speaker 2.0,) o produto Caixa De Som Speaker 2.0 3W, da marca C3 
TECH, modelo SP301BK, anexando catalogo do produto. Na decisão, o Pregoeiro 
registrou que “O licitante vencedor cotou o produto errado, não atende o edital, 
(Potência 1W) (são 3W)”. Inconformado, o licitante manifestou recursos “Sr. 
pregoeiro, solicito reclassificação da empresa Carlos Eduardo de Oliva Andrade 
83044825504. Conforme lâmina do produto anexada ao processo, o item possui 
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3W de potência e atende as especificações do Edital.”, sendo o pedido deferido, 
abrindo-se prazos para as razões recursais. 
 
A empresa MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA EPP., CNPJ 
39.619.837/0001-59, apresentou proposta para o item 34 (Fragmentadora de 
papel, Voltagem 220V), cotou o produto da marca/modelo MENNO SECRETA PX 
422D, sendo observado pelo pregoeiro que “o licitante vencedor cotou o produto 
errado, não atende o edital, (Voltagem 127v) o Edital Exige 220V ou bivolt.” 
Insatisfeito com a decisão, o licitante manifestou recursos sendo acolhida pelo 
pregoeiro, abrindo-se prazos para as razões recursais. 
 
Após a acolhida das manifestações, abriu-se prazo de 72:00hs (setenta e duas 
horas), para a apresentação das razões, sendo anexada na plataforma a peça 
recursal pela recorrente CARLOS EDUARDO DE OLIVA ANDRADE, CNPJ 
33.134.920/0001-51, em 06/09/2021, às 08:30, portanto tempestiva. 
 
A empresa MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA EPP., CNPJ 
39.619.837/0001-59, que manifestou interposição de recursos, não apresentou 
peça recursa [Recurso não interposto], registrando na plataforma “FAVOR 
DESCONSIDERAR A NOSSA INTENÇÃO DE RECURSO” 
 
Vencido o prazo para a manifestação, abriu-se automaticamente o prazo para as 
contrarrazões, não havendo registro de manifestações, portanto somente as 
razões de recursos da empresa CARLOS EDUARDO DE OLIVA ANDRADE, CNPJ 
33.134.920/0001-51, e a manifestação registrada pela empresa MINAS 
SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA EPP., CNPJ 39.619.837/0001-59, que 
analisaremos. 
 
O Pregoeiro acolheu o recurso e ponderou pela admissibilidade e reformulação da 
decisão, reconhecendo fosse acolhidas a manifestação do recurso, nos seguintes 
termos: 

“Compulsando a documentação acostada (CATÁLOGO), verifica-se que o 
pregoeiro equivocou-se quanto ao julgamento “o licitante vencedor cotou o 
produto errado, não atende o edital, (Potência 1W) (são 3W)”, visto que, 
conforme catálogo, o produto da marca/modelo C3 TECH, modelo SP301BK, 
ofertado para o item 17 (Caixa De Som Speaker 2.0,), de fato, atende aos 
requisitos do edital, merecendo seja a decisão do pregoeiro reformulada, 
portanto. 
Quanto ao item 34 (Fragmentadora de papel, Voltagem 220V), da 
marca/modelo MENNO SECRETA PX 422D, cotado pela empresa MINAS 
SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA EPP., CNPJ 39.619.837/0001-59, embora 
não tenha anexada a peça recursal e, inclusive, solicitado que “FAVOR 
DESCONSIDERAR A NOSSA INTENÇÃO DE RECURSO”, cabe ao pregoeiro 
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rever seus atos, independente da empresa ter ou não anexado razões de 
recursos, uma vez ter manifestado inconformada com a decisão. 
Neste sentido, ratificamos a decisão proferida, haja vista o produto da 
marca/modelo MENNO SECRETA PX 422D, conforme catálogos e pesquisas 
realizadas, não atendem as especificações do edital, a qual possui Voltagem 
127v, e o Edital exige 220V ou bivolt, portanto sendo a desclassificação 
proferida pelo pregoeiro mantida.” 

..... 

“Razões expostas, dando provimento do recurso ora apresentada, decido: 
1. Sejam conhecido o recurso por sua tempestividade e PROVIMENTO 

DO RECURSO, revendo a decisão e a reclassificação da empresa 
CARLOS EDUARDO DE OLIVA ANDRADE, CNPJ 33.134.920/0001-51, 
acolhendo e reclassificando o produto da marca/modelo C3 TECH, 
modelo SP301BK, ofertado para o item 17 (Caixa De Som Speaker 
2.0,); 

2. Seja mantida a decisão quanto a desclassificação da empresa MINAS 
SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA EPP., CNPJ 39.619.837/0001-59, 
para o item 34 (Fragmentadora de papel, Voltagem 220V), da 
marca/modelo MENNO SECRETA PX 422D, o qual possui Voltagem 
127v, e a exigência do Edital ser de 220V ou bivolt, portanto.” 

 

Vistos e relatado, passo a decidir. 

 
Merece destacar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A 
vinculação ao instrumento convocatório deve assegurar aos licitantes os seus 
direitos. Nesse sentido, cabe relembrar a seguinte redação do art. 41 da Lei no 
8.666/1993: “a Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Esse dispositivo é tão restritivo 
que se utilizou da expressão “estritamente vinculada”. Logo, não há espaços para 
arbitrariedades ou escolhas de licitantes por regras não estabelecidas no edital. 
No mesmo sentido, a Administração deve buscar a proposta mais vantajosa 
dentro das regras do edital e sem julgamentos subjetivos. 
 
Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento 
convocatório. O instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que é 
importante para o certame, não podendo o Administrador exigir nem mais nem 
menos do que está previsto nele. Por essa razão, é que a doutrina diz que o 
edital é lei interna da licitação, ficando a ele estritamente vinculada, conforme 
previsto no art. 41 da lei. 
 
Conclui-se que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não 
pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento 
convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas 
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decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento 
isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições 
constantes do edital ou instrumento congênere. 
 
Como demonstrado e reconhecido pelo Pregoeiro, o licitante CARLOS EDUARDO 
DE OLIVA ANDRADE, CNPJ 33.134.920/0001-51, atendeu os requisitos 
estabelecidos, não merecendo fosse sua proposta desclassificada para o item 17 
(Caixa De Som Speaker 2.0,), haja vista, o atendimento integral quanto ao 
objeto ofertado.  
 
No mesmo sentido, é a assertiva para a manutenção da desclassificação da 
empresa MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA EPP., CNPJ 39.619.837/0001-
59, para o item 34 (Fragmentadora de papel, Voltagem 220V), demonstrado, 
pois, haver erros quanto ao produto ofertado.  
 
CONCLUSÃO 
 
Face ao exposto, entende-se, com base nos princípios da legalidade, isonomia, 
pelo conhecimento e provimento do recurso formulado pela licitante CARLOS 
EDUARDO DE OLIVA ANDRADE, CNPJ 33.134.920/0001-51, devendo proceder a 
sua reclassificação para o item 17 (Caixa De Som Speaker 2.0,), pelo 
atendimento integral quanto ao objeto ofertado.  
 
Retifica-se, nestes termos, a desclassificação da empresa MINAS SOLUÇÕES EM 
IMPRESSÃO LTDA EPP., CNPJ 39.619.837/0001-59, para o item 34 
(Fragmentadora de papel, Voltagem 220V), pelo não atendimento das 
especificações técnicas  e requisitos exigidos no edital. 
 
É o parecer, salvo melhor juízo. 
 
À consideração do Senhor Prefeito Municipal. 
 
 

Seabra-BA., 16 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
________________________ 
Iury Carlos Seixas Figueiredo 
OAB Nº 32.092 
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