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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 058/2022
Trata-se de Recurso relativo ao Pregão Eletrônico n. 058/2022
interposto pela empresa: FN LOCAÇÕES E TRANSPORTE EIRELI, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.009.131/0001-41,
sediada no RUA G DO LOTEAMENTO JARDIM AMERICA, S/Nº, SALA C, STELA
DUBOIS – JAGUAQUARA/BA - CEP: 45345000, sob os argumentos abaixo
expostos:

DA ADMISSIBILIDADE E RECURSO DA FN LOCAÇÕES E TRANSPORTES
EIRELI
Apresentou Recurso em face do ato que desclassificou a Recorrente
e declarou vencedoras as empresas MARABERTO ALIMENTOS LTDA – ME e
COMERCIAL DE ALIMENTOS INDEPENDENCIA EIRELI vencedoras dos lotes 5 e
6. Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da
intenção de interpor o recurso e os prazos estabelecidos na forma da lei,
verifica-se que a Impetrante impetrou recurso dentro do prazo estipulado
no Edital, tendo encaminhado sua fundamentação.
Argui o Recorrente:
“
...
A recorrente sagrou-se vencedora, com a melhor proposta, nos lotes nº 05 e 06,
sendo que o lote 05 refere-se aos produtos de Hortifrutgranjeiros e o Lote 06 as carnes,
conforme descritos no Termo de Referência, constante no Anexo I, do Edital. Contudo,
apesar de sagrar-se vencedora dos referidos lotes, as suas propostas foram consideradas
desclassificadas em 07.10.2022, por o Pregoeiro entender que a recorrente não
apresentou a documentação específica constante no item 10.5.1, a saber: a) Para os
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produtos de origem animal, deverá ser apresentado comprovante de registro do
estabelecimento do produtor/fabricante junto ao SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE
(Serviço de Inspeção Estadual), mediante apresentação de declaração, certificado e/ou
título de registro expedido pelo órgão fiscalizador competente das áreas de saúde e
agricultura (os documentos solicitados acima só terão validade com a assinatura do
responsável técnico da empresa fornecedora); b) Laudos com o controle microbiológico
dos seguintes produtos de origem animal: carnes, iogurte e queijo, constando a
assinatura de profissional devidamente habilitado. (grifo nosso).

O Recorrente argumenta ainda que tendo em conta que a Lei de Licitações vê
como ilegal a exigência de apresentação de qualquer tipo de documento de análise
técnica que gere custos ao licitante nesta fase do pregão, se torna evidente que não seja
no momento da habilitação a entrega destes laudos técnicos.

Por isso, requer a reconsideração de sua desclassificação.
Esses foram os argumentos da Recorrente. Cumpre-nos esclarecer o
seguinte:
A Lei n. 8.666, de 21 de janeiro de 1993, ao regulamentar o
inciso XXI do

artigo 37 (caput

com

redação

dada

pela

Emenda

Constitucional n. 19, de 1988) da Constituição Federal, estabeleceu
normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes à
compras, obras, serviços ― inclusive de publicidade, alienações e
locações no âmbito dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios.
Segundo o artigo 3º da Lei Federal n. 8.666/1993, duas são as
finalidades da licitação: observância do princípio constitucional da
isonomia, dando igual oportunidade aos que desejam contratar com a
Administração Pública, e a seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração.
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Com esse procedimento, a Administração Pública está presa aos
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade,
transparência, eficiência e dos que lhe são correlatos, conforme o caput
do artigo 37 da Constituição Federal/1988, acima citado.
Bens e serviços comuns, conforme definição constante do art. 1º da
Lei 10.520/02, são “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
usuais no mercado”.
Para Marçal Justen Filho, a definição trazida pela Lei é insuficiente,
uma

vez

que

tanto

bens/serviços

comuns

quanto

incomuns

obrigatoriamente serão descritos objetivamente pelo edital.
Entende o autor que a expressão “bem ou serviço comum” trata-se
de um conceito jurídico indeterminado, onde se encontra três situações
distintas: a zona de certeza positiva (onde, inquestionavelmente, o bem ou
serviço será comum, o que ocorre na com a maior parte dos bens que se
enquadram no âmbito de ‘material de consumo’), a zona de certeza
negativa (na qual inexistem dúvidas de que o bem ou serviço não é
comum, como, por exemplo, um equipamento único a ser construído sob
medida, para fins determinados e específicos) e a zona cinzenta de
incerteza, adotando a premissa, para esta última situação, de em caso de
dúvida, reputar-se como não comum o bem ou serviço.
Visando diminuir a dificuldade em verificar na zona cinzenta quais
objetos são comuns, o autor formula algumas características, afirmando
que o núcleo do conceito de bem e serviço comum residirá nas
características a seguir:
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a) disponibilidade no mercado próprio, isto é, que o objeto esteja
disponível para compra ou contratação a qualquer momento;
b) padronização, que ocorrerá quando forem pré-determinados os
atributos essenciais do objeto, de forma objetiva e uniforme, cujas
características sejam invariáveis ou então, sujeitas a diferenças
mínimas;
c)

desnecessidade

de

peculiaridade

para

satisfação

da

Administração, ou seja, o bem será comum se apto a satisfazer
necessidades comuns, não precisando conter características peculiares
para atingir seus fins. Dessa forma, para o autor, não é possível reconhecer
se um bem é ou não comum apenas pela análise dele próprio, devendo
verificar as características acima expostas.
Qualifica, o objeto comum por uma espécie de fungibilidade, que
possa ser substituído por outro com qualidades similares ou equivalentes,
contrapondo-se

à

ideia

de

bem

anômalo,

único,

produzido

sob

encomenda. Lembra, contudo, que o fato do objeto ser comum, não
significa a não necessidade de estabelecimento de padrões mínimos de
aceitabilidade:
Um bem ou serviço não deixa de ser “comum” quando a
Administração estabelece padrões mínimos de aceitabilidade. Mesmo no
mercado, existem diversos padrões de qualidade de produtos, todos eles
reconduzíveis ao conceito de “comum”.
As exigências constantes do Edital são mais do que necessárias, uma
vez que quem comercializa produtos de origem animal deve ter
comprovante de registro em órgão responsável.
Portanto, a comprovação de que pode fornecer carnes, ovos e
outros produtos de origem animal, são condições PRIMÁRIAS. Alegar que
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vai providenciar laudos depois da licitação é por demais leviano e
desrespeitoso.
A adoção da modalidade pregão não significa que a Administração
seja constrangida a adquirir produtos de qualidade inadequada, apenas
porque buscará o menor preço.
(...) No caso do pregão, o ato convocatório deverá indicar os
requisitos de qualidade mínima admissível, para o fim específico de
estabelecer critérios de aceitabilidade de propostas. Desse modo, a
Administração não ficará constrangida a aceitar propostas cujo
pequeno valor corresponde à qualidade insuficiente.
Jesse Torres Pereira Junior possui visão que não destoa de Marçal
Justen Filho.
Para o desembargador, serão comuns, para fins de adoção do
pregão, os objetos que possuam três atributos básicos, a saber: aquisição
habitual/rotineira da Administração Pública; apresentação características
que encontrem no mercado padrões usuais de especificação e;
possibilidade de julgamento objetivo pelo menor preço.
Em decisão do TCU, podemos verificar: Acórdão 2172/2008 Plenário
(Sumário) – TCU: A utilização da modalidade pregão é possível, nos termos
da Lei nº 10.520/2002, sempre que o objeto da contratação for
padronizável e disponível no mercado, independentemente de sua
complexidade.
Além do mais, 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: “Administração não pode
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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.”
Admitir o Recurso seria ir de encontro ao princípio básico da
vinculação ao instrumento convocatório, além do que, seria uma forma de
penalizar todos que apresentaram os documentos de maneira correta.

DECISÃO
Ao realizar uma licitação, a Comissão especifica todos os itens que a
Administração pretende adquirir.
No momento do pregão, as empresas que apresentam seus preços
concordam com as especificações e devem seguir plenamente o que
determina o Edital.
O Recurso apresentado não possui o condão de mudar o resultado
do Processo Licitatório.
Diante do exposto, e pelas fundamentações acima descritas,
julgamos o Recurso Improcedente.

JOSENEI BARBOSA
SILVA
SANTOS:00412194570

Assinado de forma digital por
JOSENEI BARBOSA SILVA
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Dados: 2022.10.24 17:09:03
-03'00'

JOSENEI BARBOSA SILVA SANTOS
PREGOEIRO MUNICIPAL
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DECISÃO HIERÁRQUICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 058/2022

Processo Adm. nº 239/2022
Recorrentes: FN LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FORMA PARCELADA,
DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO
DE EUNÁPOLIS-BA.

Na forma do art. 109, § 4º da Lei 8.666/1993, pelos seus próprios fundamentos o
julgamento do Recurso Interposto no bojo do Pregão Eletrônico nº. 058/2022, bem como
RATIFICO esta decisão que, conheceu os Recursos e no MÉRITO, manteve a declarada vencedora
a empresa MARABERTO DISTRIBUIDORA LTDA, no LOTE V e COMERCIAL DE ALIMENTOS
INDEPENDENCIA EIRELI - EPP no LOTE VI, e ratificar a decisão com a Adjudicação e Homologação
do Certame, bem como formalização do contrato administrativo e ordem de fornecimento.
Publique-se
Eunápolis, 24 de outubro de 2022.

Cordélia Torres de Almeida
Prefeita Municipal
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