
PROCEDIMENTO N°: 003.0.377/2020 — PGJ 

INTERESSADA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

ASSUNTO: LICITAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. 

EMENTA: LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2020. REGISTRO DE PREÇOS DE LÂMPADAS 

LED E MOLA INTERNA DE REPOSIÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO 

CERTAME. CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, INDEFERIMENTO. PELA ADJUDICAÇÃO DOS ITENS 02 

E 03, OBJETOS DE RECURSO. ITEM 05 FRACASSADO. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. 

PARECER N°. 278/2020 

BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. interpôs Recurso 

contra decisão do Pregoeiro que a desclassificou nos itens 2, 3 e 5 do Pregão Eletrônico n° 

13/2020, tendo em vista a apresentação de catálogos distintos dos modelos ofertados na 

proposta de preço. 

Em suas razões, a recorrente argumenta que atendeu ao quanto disposto no item 

4.1 do instrumento convocatório, vez que, sendo opção da licitante apresentar marca ou 

modelo, com a simples indicação, no catálogo, de marca idêntica à do bem ofertado na proposta, 

restaria cumprido o requisito editalício. Assevera, também, que o fabricante dos itens indicados 

disponibiliza um único documento técnico para todos os produtos da família. Ademais, alega ter 

havido excesso de formalismo e evoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não 

houve apresentação de contrarrazões. 
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Encaminhando o recurso devidamente informado ao Superintendente de Gestão 

Administrativa, autoridade competente para o julgamento, o Pregoeiro reitera a manutenção 

da decisão do resultado do certame. 

É o relatório. Passamos a opinar. 

Preliminarmente ao exame da questão de fundo, é imprescindível o juízo de 

admissibilidade do recurso. Não resta qualquer dúvida quanto ao interesse recursal, vez que 

subsiste a controvérsia sobre eventual descumprimento de disposições editalícias. Quanto à 

tempestividade, observa-se a existência do pressuposto recursal, porquanto as razões foram 

apresentadas no sistema dentro do prazo de lei. Outrossim, quanto ao cabimento da medida e 

adequação. 

No mérito, há que se ressaltar, que a decisão do Pregoeiro é irretocável. A 

argumentação aventada nas razões recursais se mostra infundada e denota apenas uma vontade 

protelatória decorrente de inconformismo com o resultado da licitação. 

A recorrente fora devidamente desclassificada do certame por descumprir o 

quanto disposto no item 12.1, Parte II, do competente edital. Nestes termos, cumpre ao licitante 

comprovar que os objetos ofertados possuem especificações técnicas compatíveis com as 

exigências licitatórias, o que não se verificou no caso sub oculis. Ciente do regramento pré-

estabelecido, ao encaminhar documentação técnica que não contempla os itens indicados, a 

recorrente não se desincumbiu de comprovar que sua proposta atendia ao interesse da 

Administração. 

Vale destacar, também, que a alegação de que a referida decisão do Pregoeiro se 

reveste de formalismo excessivo é, deveras, equivocada, em contraponto com os princípios do 
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julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório. Pensar de forma contrária 

compromete a segurança jurídica indispensável à Administração, a quem compete gerir com 

eficiência os limitados recursos públicos. 

O art. 90 da Lei Estadual n2  9.433/2005 é cristalino: 

Art. 90— A Administração não pode descumprir as normas e condições 

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

Nesta linha de intelecção, em total concordância com a manifestação do 

Pregoeiro, a desclassificação da recorrente vai ao encontro das disposições editalícias, a saber: 

Parte II, Seção I - subitens 2.1.2, 2.1.2.1.2, 2.1.5, Seção II — item 6, alíneas "e" e "g", Seção III — 

itens 11, alínea "a", 12 e subitem 12.1. Em suma, a juntada de catálogo técnico contendo bens 

diversos daqueles registrados em proposta impede a Administração de verificar a conformidade 

dos objetos ofertados com os requisitos técnicos traçados para a presente contratação. 

Por derradeiro, é de fragilidade patente a tese sustentada pela recorrente de que 

seria possível ao Pregoeiro realizar diligências, com o fito de sanar os vícios contidos na proposta 

rechaçada. Como sabido, o instituto da diligência tem por finalidade dirimir dúvidas e/ou 

complementar as informações aventadas, mas, nunca, suprir ausência de documentação, cuja 

apresentação compete, exclusivamente, ao licitante. 

Quanto ao resultado da licitação, considerando o critério de julgamento previsto 

no Instrumento Convocatório — menor preço — e aceitabilidade das propostas, foram declaradas 

vencedoras do certame as licitantes BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., 

no item 01, com valor unitário de R$ 9,87 (nove reais e oitenta e sete centavos); e T A WEBER — 

ME, nos itens 02 e 03, com valores unitários somados de R$ 41,14 (quarenta e um reais e 
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quatorze centavos). O item 04 fora cancelado antes da abertura do certame, enquanto o item 

05 restou fracassado, tendo em vista a desclassificação das propostas apresentadas, pelas razões 

constantes da ata da respectiva sessão. 

Em cumprimento ao disposto no Art. 121, incisos XXVIII e XXIX, da Lei Estadual n2  

9.433/2005, os documentos de habilitação das licitantes vencedoras, nos itens 01,02 e 03, foram 

devidamente analisados e aprovados pelo Pregoeiro. O item 01, não abarcado por peça recursal, 

fora devidamente adjudicado. 

No que concerne ao item fracassado, a depender do caso, a legislação permite 

que seja realizada a contratação direta, mediante dispensa de licitação, com supedâneo no art. 

59,V, da Lei Estadual n2. 9.433/2005, que reza: 

Art. 59 - É dispensável a licitação: 

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 

justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 

Administração, mantidos, neste caso, todas as condições 

preestabelecidas; 

Sobre o tema, são oportunas as seguintes considerações doutrinárias: 

"Autorizo o legislador, no inc. V, a contratação direta, quando da 

licitação anterior não surgir a adjudicação pretendida pela entidade 

licitante e a repetição do certame licitató rio puder ocasionar prejuízos 

para a Administração. A despeito de o dispositivo referir-se à licitação 

deserta — que é aquela na qual não comparecem os licitantes — a 

doutrina elaborada em face de idêntico dispositivo da lei federal vem 
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se posicionando no sentido de sua aplicação também quando tenha 

havido, anteriormente, uma licitação fracassada, ou seja, aquela na 

qual os licitantes que compareceram não possuíam a necessária 

habilitação ou não apresentaram propostas válidas."I 

Caso seja esta a hipótese, vale mencionar que a legislação exige que seja feita a 

justificativa para a não repetição do procedimento licitatório, além da necessidade de serem 

mantidas as mesmas condições anteriormente estabelecidas no procedimento licitatório. 

Ante o exposto, esta Assessoria Técnico-Jurídica se manifesta pelo conhecimento do 

recurso e, no mérito, pelo seu indeferimento, devendo o certame prosseguir com a consequente 

adjudicação dos itens 02 e 03 à licitante vencedora e homologação do certame, resguardada a análise 

da conveniência e oportunidade acerca da abertura de novo processo licitatório ou utilização da 

contratação direta, mediante dispensa de licitação, no que concerne ao item 05, que restou fracassado. 

É o parecer, s.m.j. 

Salvador, 04 de maio de 2020. 

BM. Maria Paul meie e 
Assessoria Téc co-Juridica/SGA 

Matrícula 351.869 

H UPSEL, Edite Mesquita. COSTA, Leyla Bianca Correia Lima da. Comentários à lei de licitações e contratações do Estado da Bahia. 

Belo Horizonte: Fórum, 2010)  p. 156. 
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Ref. 003.0.377/2020 

DESPACHO 

Acolho o Parecer n2  278/2020 da Assessoria Técnico-Jurídica, pelos 

fundamentos expostos e decido pelo conhecimento do recurso e pelo seu indeferimento, 

adjudicando os itens 02 e 03 à empresa vencedora T A WEBER — ME e homologo o certame. 

Encaminhe-se à DCCL/Coordenação de Licitações, para adoção das 

providências necessárias, com posterior envio à Diretoria de Engenharia e Arquitetura para análise 

e manifestação acerca do item 05, que restou fracassado. 

Em 05 d maio de 2020. 

Frede 

Superin 	 d 	istrativa 
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