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DECISÃO DE RECURSO 
 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012 
PROCESSO Nº 92125/2012 
 

 

Recebemos e conhecemos do recurso interposto pela 

empresa ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ N.º 

08.937.190/0001-80, neste ato, denominada como RECORRENTE. 

 

 
DAS RAZÕES 

 

A RECORRENTE alega que enseja anulação da 

decisão do Sr. Pregoeiro que declarou vencedora a empresa 3ª Colocada, Corr 

Plastik, é o fato de ter desabilitado esta Recorrente, Atacadão da Construção, 

que teve a melhor proposta, conforme ata de sessão pública do pregão em 

questão. 

Que de fato, esta Recorrente não poderia ser 

inabilitada, como veio acontecer, pois o art. 43, I, II e III, § 5º da Lei 8.666/93 

estabelece que, depois de superada a fase de abertura de envelopes e de 

devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, e a fase de 

abertura de envelopes dos concorrentes habilitados, não cabe mais 

desclassificar os licitantes concorrentes por motivo relacionado à habilitação. 

Que o efeito, esta Recorrente fora inabilitada só 

depois de passadas todas aquelas fases, tanto que participou integralmente da 

fase de apresentação de preços, onde, inclusive, ofereceu proposta melhor do 

que as outras duas licitantes que restarem ao seu lado, e, durante a disputa 

direta de preços com a 2ª colocada, permaneceu com melhor proposta. 
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Que, portanto, naquela altura do procedimento 

licitatório de apresentação de propostas, verificando que a proposta desta 

Recorrente era a de melhor preço, ela não poderia ser mais desclassificada por 

motivo relativo à habilitação, ou seja, ela não poderia ser inabilitada, em 

observância ao referido art. 45, I, II e III, § 5º da Lei 8.666/93, aplicável ao 

pregão presencial por força do art. 9º da Lei 10.520/2002. 

Que logo, como a Recorrente, Atacadão da 

Construção Ltda, foi quem ofereceu a melhor proposta naquele certame, e, 

conforme demonstrado, ela não poderia ter sido inabilitada naquela altura do 

procedimento licitatório, é ela quem deveria ser considerada vencedora, até 

porque, sua inabilitação não fora fundamentada a nenhum fato superveniente, 

motivo porque, não poderia ter sido mais decretada.  

Que contudo, como fora homologada a vitória da 

empresa Corr Plastik, que era a 3ª Colocada, roga-se, com todo o respeito, a 

anulação da decisão a declarou vencedora naquele certame, de modo a 

declarar como vencedora do pregão em debate a empresa Atacadão da 

Construção Ltda, ora Recorrente, que, frise-se, teve sempre a melhor proposta 

e não poderia ter sido mais inabilitada naquela altura do procedimento 

licitatório. 

Que conforme se observa da ata de sessão pública 

do pregão em referência, a Corr Plastik, empresa tida por vencedora no 

certame em comento, já tinha sido anteriormente excluída da disputa, quando 

do oferecimento dos lances verbais, onde sobrou apenas a empresa Futura 

Com. e Serv. e a ora Recorrente, Atacadão da Construção, que, por sua vez, 

apresentou a proposta com menor preço. 

Que por conta disso, não poderia jamais a Corr 

Prastik ter sagrando-se vencedora do certame, vez que antes do fim da disputa 

por lances verbais, ela já tinha sido derrotada, ou seja, antes de ser declarada 

vencedora, ela já tinha sido anteriormente excluída da concorrência motivo 

porque ela não poderia ter sido reincluída na disputa, sob pena de afronta à 

garantia constitucional do devido processo legal administrativo. 
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Que além disso, a reincursão da Corr Plastik, que 

tinha a pior proposta dentre as empresas habilitadas, afronta também a própria 

razão de ser do pregão, que é o menor preço, vez que somente quando as 

duas melhores propostas (da empresa Futura e da Recorrente) já tinham sido 

reduzidas até o máximo possível, é que proposta da Corr Plastik, que já era a 

mais alta desde o início do certame, foi homologada. 

Ou seja, sabendo até onde as concorrentes reduziram 

suas propostas, bastava apenas à Corr Plastik apresentar alguma proposta 

dentro dos limites do edital, sem ter que concorrer com as demais licitantes e 

ser obrigada praticar um preço mais baixo. 

Que isso, obviamente, frustra os objetivos do pregão 

(menor preço), burla a concorrência entre as licitantes, e prejudica a própria 

Administração Pública, porque haveria duas outras propostas melhores do que 

a da vencedora. 

Que obviamente, e com todo o respeito, o mais 

correto e mais vantajoso para a Administração seria promover um novo 

certame, porque o custo para realiza-lo seria menor do que a diferença de 

preço entre a proposta da Corr Plastik (3ª Colocada, porém, vencedora) e os 

preços da Recorrente, que apresentara a melhor das propostas naquela 

ocasião. 

Que assim, em observância ao princípio do devido 

processo legal, à própria razão de ser do pregão (busca pelo menor preço), e 

em atendimento ao interesse público e à vantagem econômica em prol da 

Administração, roga-se, com todo o respeito, a anulação do pregão nº 06/2012, 

a fim de seja realizado ou certame, onde as empresa que de fato, apresentar o 

melhor preço e passar pela fase de propostas, passa ser considerada a 

vencedora. 

Que a desculpa da empresa Corr Plastik para não 

exibir as amostras para comprovar que o material de que dispunha seria 

certificado pelo INMETRO e pela ABNT, foi que o edital não teria exigido essa 

providência. Ato continuo, fora considerada vencedora. 
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Todavia, com todo o respeito, isso não poderia ter 

acontecido, vez que o item 11.5.10, “b”, do edital em questão faculta ao 

Pregoeiro promover diligência, conforme o disposto no art. 43, § 3º, da Lei 

8.666/93, ou seja, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo licitatório. 

Que ora, se o Sr. Pregoeiro, no caso concreto, 

requereu amostras no material, no prazo de 05 dias, é óbvio a proponente Corr 

Plastik não poderia furtar-se a apresenta-las, já que, como visto, o respectivo 

edital outorgava ao Pregoeiro  faculdade de promover diligências para dirimir 

dúvidas que tenham surgido na ocasião. Se a dívida era a certificação dos 

produtos da Corr Plastik (então vencedora do pregão) pelo INMETRO e pela 

ABNT, era plenamente possível e licito exigir dela amostras dos produtos 

conforme fora concedido, visando esclarecer e instruir o processo licitatório, 

consoante autoriza o parágrafo 3º do art. 43 da Lei 8.666/93, citado 

anteriormente. A empresa sequer se dispôs a promover essa diligência, ela 

deveria ter sido inabilitada. 

Que contudo, como, ao contrário considerada 

vencedora, é fora de dúvidas que o certame dever ser anulado, bem como o 

certame em si, por ter sido considerada vencedora empresa que deveria ter 

sido inabilitada, ou seja, por ter sido homologada proposta que, que, na 

verdade, dever ter sido desclassificada. 

Que outra razão porque deve ser anulado o certame 

onde a Corr Plasik fora considerada vencedora, é a afronta ao art. 5º da 

Constituição Federal, que consagra o princípio da igualdade. 

Que na Ata do pregão em comento, quando, então, a 

proposta da Recorrente fora homologada como a de menor preço entre todas, 

o Pregoeiro lhe exigiu exibir as amostras dos produtos (tubos e conexões) para 

certificar que eram aprovados pelo INMETRO e pela ABNT, sob pena de 

desclassificação de sua proposta. 

Que contudo, a Corr Plastik (3º colocada), que 

apresentou preços bem acima da proposta da Recorrente (1º colocada) e da 
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Futura Com. e Serv. (que ficou em 2º lugar) – sem se intencionar aqui induzir 

pseudo desonestidade de terceiros e/ou da Administração Pública – recebera 

um tratamento diferenciado a esse respeito, pois, enquanto a Recorrente 

deveria exibir as amostras em 05 dias, sob pena de desclassificação da sua 

proposta, a Corr Plastik se negou a exibir as mesmas amostras no mesmo 

prazo de 05 dias, porém, sua proposta, bem mais onerosa do que a desta 

Recorrente, fora considerada vencedora. 

Que os critérios e exigências para ambas as 

participantes do certame, deveriam ser os mesmos, ante o comando do art. 5º 

da Lei Maior, que consagra o principio da igualdade. 

Que nesse sentido, a legislação de regência incorpora 

e aplica o aludido principio da igualdade, tanto determinando que a 

licitação/pregão se processe de acordo com o aludido principio da igualdade, 

bem como proibindo que se admita ou inclua preferência ou distinções entre os 

licitantes, consoante dispõem ao arts. 44 e 3º, caput e I, da Lei nº 8.666/93, 

aplicáveis ao pregão, força do art. 9º da Lei 10.520/2002. 

Entretanto, no presente caso isso não aconteceu, 

porque, caso a Recorrente não viesse a exibir as amostras dos tubos e 

conexões em 05 dias – dever que ela se prontificou a cumprir – ela seria 

inabilitada, porém, a Corr Plastik, que tinha uma proposta pior, afirmou 

categoricamente que não iria sequer exibir essas amostras, e mesmo assim, 

não fora desclassificada: ao contrário, sagrou-se vencedora.  

Dessa feira, com fundamento no art. 5º da 

Constituição Federal, requer-se, com todo respeito, a anulação do certame em 

questão (Pregão nº 06/2012), onde a empresa Corr Plastik fora considerada 

vencedora. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051 Fax (65) 3688-8053  6 

Requerimentos: 

 

A concessão de efeito suspensivo ao Recurso desta 

Licitante, Atacadão da Construção Ltda, nos termos do art. 109, § 2º, da Lei 

8.666/93. 

Seja dado provimento ao Recurso desta licitante, 

anulando a habilitação e a homologação da vitória da empresa Corr Plastik no 

Pregão nº 06/2012, realizado pelo Município de Várzea Grande, a fim que:  

- Seja homologada a vitória desta Recorrente, 

Atacadão da Construção Ltda, permitindo-a adjudicar o objeto do certame em 

comento, vez que fora inabilitada pelo Sr. Pregoeiro quando não mais era 

possível desclassifica-la por motivo relativo à habilitação, consoante dispõe o 

mencionado art. 43, I, II e III, e § 5º, da Lei 10.520/2002, e porque ela teve, a 

todo momento, a melhor proposta dentre as demais concorrente; ou, 

- Caso o podido anterior não venha a ser acolhido, a 

título de pedido subsidiária, exora-se seja anulado o pregão nº 06/2012, vez 

que: 

. A Corr Plastik, tida por vencedora, já tinha sido 

excluída da disputa logo no inicio dos lances verbais, porém, depois que as 

duas empresas com menores preços os reduziram ainda mais, ela foi 

reincluída no certame e, já sabendo dos preços das concorrentes, bastou 

manter um valor dentro dos parâmetros do edital, porém, muito acima da 

melhor proposta de fato (desta Recorrente), o que afronta ao devido processo 

legal, tira a razão de ser do pregão e despreza o interesse público por onerar a 

Administração, vez que é economicamente mais vantajoso realizar outro 

certame do que aceitar o preço da Corr Plastik (que frise-se, já tinha sido 

excluída da disputa), pois se sabe que há outras propostas bem melhores do 

que a dela, inclusive desta Recorrente, que apresentou os melhores preços; 

. A Corr Plastik negou-se a cumprir diligência 

determinada pelo Sr. Pregoeiro, já que o item 11.5.10 “b” do respectivo edital, e 

o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, lhe autorizava a requerer tal diligência; 



 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051 Fax (65) 3688-8053  7 

. A mesma providência exigida da Corr Plastik 

também fora determinada por esta Recorrente, porém, no caso desta, fora 

colocada a penalidade de desclassificação de proposta, em caso de não 

atendimento – dever do qual ela não se furtou – o que não aconteceu com a 

Corr Plastik que, mesmo negando a atender ao pedido do Pregoeiro a esse 

respeito, não teve sua proposta desclassificada, mas sim, homologada 

vencedora, em violação ao princípio constitucional da igualdade (art. 5º da 

Constituição Fedral, arts. 44 e 3º, caput e I , da Lei 8.666/93).  

 

 

DAS CONTRA RAZÕES 

 

Não houve Contra Razões por parte dos demais 

licitantes que participaram da licitação. 

 

 

DA ANÁLISE 

   

O Pregão Presencial nº 06/2012 obedeceu todos 

os procedimentos legais. Minuta do Edital; Parecer favorável da Procuradoria 

Geral do Município; Edital; Publicação no Diário Oficial da União 26/03/2012, 

Jornal Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 26/03/2012; Jornal 

Diário de Cuiabá em 24/03/2012 e Site da Prefeitura. 

Dia 05/04/2012 o Pregão Presencial foi suspenso 

para adequações devido aos pedidos de esclarecimentos e impugnações.  Foi 

feitos as adequações devidas. Nova Minuta do Edital; Novo parecer da 

Procuradoria Geral do Município; Novo Edital; Publicação no Diário Oficial do 

Estado de Mato Grosso em 16/04/2012, Diário Oficial da União em 17/04/2012, 

AMM em 17/04/2012 e Jornal de Diário de Cuiabá em 17/04/2012. Adendo em 

02/05/2012 publicado no site da Prefeitura. 
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A sessão foi realizada no dia 03/05/2012 as 9h00min. 

com a participação de 04 (quatro) empresas, as empresas foram credenciadas, 

abriu os envelopes de propostas, houve a etapa de lances, a empresa 

ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA, venceu na etapa de lance com o valor 

de R$ 1.710.000,00 (um milhão setecentos e dez mil reais), o Pregoeiro abriu o 

envelope de habilitação da empresa vencedora e constatou que a mesma não 

apresentou a Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria 

Geral do Estado, portando a empresa foi INABILITADA. 

O Pregoeiro negociou o valor R$ 1.727.000,00 (um 

milhão setecentos e vinte e sete mil reais) com o representante da empresa 

FUTURA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, classificada em segundo lugar, no 

sentido de baixar o preço, foi informado pela representante depois de ter 

consultado os proprietários da empresa que não teria condições de reduzir o 

preço ofertado que manteria o mesmo. O Pregoeiro abriu o envelope de 

habilitação da empresa e foi constatada que seu Alvará é do ano de 2011 com 

data de expedição em 08/02/2011, com protocolo de validação de alvará com 

status valida até 31-DEC-12, porém não juntou o Alvará de 2012 (ano vigente), 

que seria o correto, portanto a empresa foi INABILITADA. 

O Pregoeiro negociou o valor R$ 1.849.000,00 (um 

milhão oitocentos e quarenta e nove mil reais) com o representante da 

empresa CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, classificada em terceiro lugar 

chegando-se ao valor de R$ 1.840.000,00 (um milhão oitocentos e quarenta mil 

reais), informando pelo representante depois de consultado os proprietários da 

empresa que não teria condições de reduzir mais o preço ofertado que sé 

manteria esse preço. O Pregoeiro abriu o envelope de habilitação da empresa 

classificada em terceiro lugar e não constatou nenhuma irregularidade, 

apresentou todos os documentos exigidos, portanto a empresa CORR 

PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, vencedora da licitação.  

O Pregoeiro aplicou corretamente o Princípio da 

Legalidade, Principio da Isonomia e Principio da Vinculação do Edital, vez que, 

o Edital é bem claro, senão vejamos:  



 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051 Fax (65) 3688-8053  9 

 

“Item 11.5.7 – Certidão Negativa de Débito de competência 

da Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicílio 

tributário”.    

 

“Item 11.5.11 – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO em vigência, 

da LICITANTE, expedido pelo órgão competente, onde 

conste autorização para funcionamento da atividade”.                                                                                                                                                                                                                      

 

Sendo que a primeira empresa classificada não 

apresentou o documento do item 11.5.7 e foi INABILITADA. A segunda 

empresa classificada apresentou o documento do item 11.5.11 só que do ano 

de 2011, esse ano não é o ano que está em vigência, NÃO APRESENTOU O 

ALVARÁ DO ANO DE 2012, portanto não apresentou o Alvará vigente, aquele 

documento “Protocolo de validação de Alvará”, só teria validade para o Alvará 

de 2012, esse documento é um acessório do documento principal. Não 

apresentou o documento principal, não apresentou o documento do item 

11.5.11 o Alvará de Funcionamento em vigência. Portanto o Pregoeiro não teve 

alternativa se não pela INABILITAÇÃO da Recorrente, aplicou o que determina 

o Edital e a Lei. 

Ademais, em tese o “Protocolo de validação de 

Alvará” fosse protocolo de entrega ou solicitações de documentos em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital, também não seria 

aceitos por ter vedação no próprio Edital, se não vejamos:  

 

“Item 11.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou 

solicitações de documentos em substituição aos documentos 

requeridos no presente Edital e seus Anexos”. 

 

Quanto à alegação do Recorrente invocando o art. 43, 

I, II, III e § 5º da Lei 8.666/93, não procede, vez que, o artigo mencionado é 

aplicado tão somente às outras modalidades de licitações e não ao Pregão, o 

qual se aplica o art. 9º do Dec. nº 3.555/00, transcrito abaixo: 



 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE 

 

Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051 Fax (65) 3688-8053  10 

 

“art. 9º - As atribuições do pregoeiro incluem: 

I – o credenciamento dos interessados; 

II – o recebimento dos envelopes das propostas de preços e 

da documentação de habilitação; 

III – a abertura dos envelopes das propostas de preços, o 

seu exame e a classificação dos proponentes; 

IV – a condução dos procedimentos relativos aos lances e à 

escolha da proposta ou do lance de menor preço; 

V – a adjudicação da proposta de menor preço;  

VI – elaboração da ata; 

VII – a condução dos trabalhos da equipe de apoio; 

VIII – o recebimento, o exame e a decisão sobre recurso; e 

IX – o encaminhamento do processo devidamente instruído, 

após a adjudicação, à autoridade superior, visando a 

homologação e a contratação”.   

   

No livro do Tribunal de Conta da União “Licitações e 

Contratos – Orientações e Jurisprudência do TCU, 4ª Edição, Revista, 

atualizada e ampliada, pág. 568 a 571” observa a seguinte seqüência: 

“O procedimento e julgamento de licitação na modalidade 

pregão, na forma presencial, são realizados observando-se 

normalmente a seqüência dos seguintes procedimentos: 

observando-se 

1. abertura da sessão pelo pregoeiro, no dia, horário e local 

estabelecidos, sempre em ato público; 

2. recebimento de declaração de que o licitante cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação; 

3. recebimento dos envelopes “Proposta” e 

“Documentação”; 

4. identificação dos representantes legais dos licitantes, 

mediante apresentação de carteira de identidade e 

procuração ou contrato social, conforme o caso; 

5. credenciamento dos representantes legais dos licitantes, 

se for o caso, mediante apresentação  de documento que 

demonstre possuir o particular poderes para formular lances 
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verbais e para praticar todos os demais atos inerentes ao 

pregão; 

6. abertura dos envelopes “Proposta”; 

7. análise e julgamento das propostas de acordo com 

exigências estabelecidas no ato convocatório; 

- será desclassificada a proposta que não atender às 

exigências estabelecidas no ato convocatório; 

- desclassificação da proposta importa do direito do licitante 

de participar da fase de lances verbais. Só participarão da 

fase de lances propostas classificadas; 

8. classificação da proposta escrita de menor preço e 

daquelas apresentadas com valores superiores em até 10% 

em relação ao menor preço; 

- quando não existirem, no mínimo, três propostas escritas 

com valores superiores em até 10% à proposta de menor 

preço, devem ser selecionados os autores das melhores 

propostas subseqüentes, até o máximo de três, para 

participarem da fase de lances; 

9. colocação das propostas em ordem crescente de preço 

cotado para que os representantes legais dos licitantes, 

devidamente credenciados, participem da etapa competitiva, 

por meio de lances verbais; 

10. início da fase de lances pelo representante legal  do 

licitante detentor  da proposta de maior preço, continuando 

com as demais, pela ordem decrescente dos preços 

ofertados; 

- o licitante que não quiser ofertar lances verbais, quando 

convocado pelo pregoeiro, será excluído da respectiva etapa 

e terá mantido, para efeito de ordenação das propostas, o 

último preço apresentado; 

11. conclusão da fase de lances; 

- se o preço final obtido não estiver de acordo com a 

estimativa dos preços, com os preços correntes no mercado 

ou fixados por órgão oficial competente, ou, quando for o 

caso, com os constantes do sistema de registro de preços, o 

pregoeiro deve negociar com o licitante para obtenção de 

preço melhor; 
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12. encerrada a etapa competitiva ou fase de lances e 

ordenadas as ofertas as ofertas, o pregoeiro deve proceder 

à abertura do envelope que contenham os documentos de 

habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta; 

13. análise e apreciação da documentação , de acordo com 

as exigências estabelecidas no ato convocatório, 

assegurado ao cadastrado o direito de apresentar a 

documentação  atualizada e regularizada na própria sessão; 

- se o licitante não atender as exigências de habilitação, o 

pregoeiro examinará os documentos do proponente 

ofertante do preço subseqüente, na ordem de classificação, 

e assim sucessivamente até a apuração de um licitante que 

preencha todos os requisitos de habilitação previstos no 

edital; 

14. divulgação do resultado de habilitação;  

15. proclamação do resultado do certame, após conclusão 

da etapa de lances e da análise da documentação; 

16. elaboração da ata respectiva, na qual devem estar 

registrados os nomes dos licitantes que participarem, dos 

que tiverem suas propostas classificadas ou 

desclassificadas, os motivos que fundamentaram a 

classificação e/ou desclassificação, os preços escritos e os 

lances verbais ofertados, os nomes dos inabilitados, se 

houver, e qualquer outros atos relativos ao certame que 

mereçam registro, inclusive eventual manifestação de 

interesse em recorrer por parte de licitante; 

17. caso algum licitante manifeste intenção de interpor 

recurso, mediante registro da síntese das razões na ata, 

devem ser aguardados os seguintes prazos: 

- três dias para juntada das razões do recurso; 

- três dias para os demais licitantes impugnarem o recurso 

porventura interposto, que começam a contar do término do 

prazo do recorrente; 

18. adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor 

pelo pregoeiro, caso tenha havido desistência expressa de 

todos os licitantes da intenção de interpor recurso; 
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19. elaboração de relatório circunstanciado, informando o 

nome do licitante vencedor e todos os passos ocorridos 

durante o pregão, fundamentados nos critérios 

estabelecidos no respectivo edital; 

20. divulgação do resultado do pregão na imprensa oficial 

ou por comunicação direta a todos os licitantes, de acordo 

com a ata respectiva; 

21. encaminhamento do processo licitatório para 

homologação pela autoridade competente; 

- caso tenha havido interposição de recurso, autoridade 

competente homologa o procedimento e adjudica o objeto 

ao licitante vencedor; 

22. emissão da nota de empenho respectiva; 

23. assinatura do contrato ou da  ata de registro de preços, 

ou ainda retirada da  carta-contrato, nota de empenho, 

autorização de compra ou ordem de execução do serviço, 

quando for o caso.”  

 

As empresa FATURA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA-ME, segunda colocada e a empresa CORR PLASTIKI, terceira colocada 

não foram em nenhum momento reincluída na disputa, mas sim, excluída da 

etapa de lances, sendo mantido o último preço apresentado, como determina o 

item 9.5 do Edital. Após a abertura do envelope de habilitação a primeira 

colocada foi Inabilitada, o Pregoeiro negociou diretamente com a segunda 

colocada, também Inabilitada, o Pregoeiro então negociou a terceira colocada a 

qual mesma sagrou vencedora.  

Em relação à amostra o Edital é bem claro. Primeiro o 

edital não foi exigido amostra dos licitantes também com relação a diligência e 

facultado ao Pregoeiro e não exigência, se não vejamos: 

 

“Item 9.5 A desistência em apresentar lances verbais, 

quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão 

do licitante da etapa de lances e na manutenção do 

último preço apresentado pelo licitante, para efeito de 

ordenação das propostas. Caso não se realize lance 
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verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a 

contratação.” 

“Item 11.5.10 letra “b” É facultado ao Pregoeiro ou 

autoridade superior de promover diligências, conforme 

disposto no art. 43, § 3º, Lei nº. 8.666/93.” 

 

O Pregoeiro com relação às empresas primeira e 

segunda colocadas, negociou os prazos e não exigiu, mesmo porque o edital 

não exige, agora o terceiro colocado não concordou, porém foi informado pelo 

representante da empresa que dispõem de todos materiais exigidos na 

licitação, inclusive devidamente certificados pelo INMETRO e ABNT, declarou 

na sessão e constado em Ata, que todos os materiais são certificados pela 

ABNT e INMETRO, sob pena de penalização. 

 Como podemos observar o Pregoeiro obedeceu 

rigorosamente à seqüência e os procedimentos do Pregão Presencial, como 

determinam o Edital e a lei.   

Portanto a Recorrente nem em tese assiste a razão, o 

Pregoeiro aplicou o que determina o Edital, com os Princípios da Legalidade e 

da Isonomia. 

 

 

DA CONCLUSÃO 

 

 

Face ao exposto, por todas as razões legais e que o 

Edital é a Lei entre as partes, a priori nego provimento ao recurso 

interposto, concluindo que é improcedente o requerido pela empresa 

ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA, eis que todos os atos praticados 

estão em conformidade com a lei.  
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Nossas decisões buscam atender aos princípios da 

razoabilidade, da competitividade, do preço justo, da seletividade e 

comparação objetiva das propostas, visando assim ao interesse público. 

 

 

Dê ciência a todos os interessados. 

 

 

                      Várzea Grande – MT, 14 de maio de 2012. 

 

 

                _________________________________ 

               Orestes Teodoro de Oliveira 

                     Secretaria de Infra Estrutura-Sinfra  


