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PROCESSO Nº 003.0.377/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020  
ASSUNTO: DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

DECISÃO Nº 005/2020 
 
Trata-se de decisão sobre Recurso Administrativo interposto tempestivamente, em caráter hierárquico, 
pela empresa ora recorrente, BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS, inscrita no CNPJ nº 
30.351.303/0001-10, contra a decisão da Pregoeira que a desclassificou nos itens 2, 3 e 5. 
 
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
 
A previsão legal do instituto do Recurso Administrativo em processo licitatório, notadamente ao que se 
refere à modalidade pregão eletrônico, no âmbito do Estado da Bahia, jaz na Lei Estadual nº 9.433/2005, 
artigo 121, e no Decreto nº 8.589/2003, artigo 7, conforme os excertos seguintes: 
 

Lei Estadual nº 9.433/2005, artigo 121: 
 

XXIX - declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no prazo de até 10 
(dez) minutos, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, com o registro da síntese das suas razões em ata, sendo que 
a falta de manifestação imediata e motivada importará na decadência do direito de recurso e, consequentemente, na 
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor; (...) (grifamos) 
 
XXX - manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação das razões do recurso, que deverá ser formulado em documento próprio no sistema eletrônico, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá 
início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente; (...) (grifamos) 
 

Decreto nº 8.589/2003, artigo 7: 
 
XXX - declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no prazo de até 10 
(dez) minutos, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, com o registro da síntese das suas razões em ata, sendo que 
a falta de manifestação imediata e motivada importará na decadência do direito de recurso e, consequentemente, na 
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor; (...) (grifamos) 
 
XXXI - manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação das razões do recurso, que deverá ser formulado em documento próprio no sistema eletrônico, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá 
início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente; (...) (grifamos) 

 
Em semelhantes termos, consigna o item 42, da PARTE IV do instrumento convocatório que: 
 

42. Ao final da sessão, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, 
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer da decisão do(a) Pregoeiro(a).  
42.1 Em consonância com o artigo 121, inciso XXIX, da Lei Estadual nº 9.433/2005 a intenção de recurso deverá ser 
manifestada dentro do prazo máximo de 10 (dez) minutos, com o registro da síntese das suas razões.  
42.1.1 As manifestações realizadas após o prazo estabelecido (10 minutos) serão consideradas intempestivas e não serão 
aceitas pelo(a) Pregoeiro(a). Não serão acatadas, ademais, as manifestações apresentadas sem motivação.  
42.1.2 A falta de manifestação tempestiva ou motivada de licitante(s) para recorrer da decisão do(a) Pregoeiro(a) importará 
na preclusão do direito recursal e, consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora. 

 
Por outro lado, as peças recursais, ao serem interpostas, devem respeitar os requisitos dispostos no art. 15 
da Lei Estadual nº 12.209/2011, observadas as disposições contidas no art. 54 e seguintes de tal diploma 
legal, a saber: 
 

 Art. 15 - O requerimento inicial, devidamente datado e assinado pelo postulante ou pelo seu representante legal, será 
formulado por escrito e conterá os seguintes requisitos: 
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 
II - qualificação do postulante, com indicação do domicílio; 
III - instrumento de mandato, quando assistido por representante legal; 
IV - local para recebimento das comunicações, inclusive endereço eletrônico, se for o caso; 
V - pedido, com exposição dos fatos e fundamentos; 
VI - indicação das provas que pretende ver juntadas aos autos e que se encontrem em poder do órgão ou entidade 
competente para apreciação do pedido. 
(...) 
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Art. 54 - Das decisões definitivas no processo cabe recurso hierárquico, devolvendo o conhecimento da matéria impugnada. 
(...) 
§ 2º - O recurso hierárquico conterá os motivos de fato e de direito que fundamentam o pedido de nova decisão e será dirigido 
à autoridade que a proferiu, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 10 (dez) dias, o encaminhará à autoridade superior. (...) 
Art. 57 - A interposição de recurso independe de caução ou depósito prévio. 
Art. 58 - São legitimados para recorrer: 
I - os postulantes relacionados no art. 9º desta Lei; 
II - aqueles que forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. (...) 
Art. 60 - O recurso não será conhecido quando interposto: 
I - fora do prazo; 
II - perante órgão incompetente; 
III - por quem não tenha legitimação; 
IV - depois de esgotados todos os recursos cabíveis na esfera administrativa. (...) 
§ 2º - O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida 
preclusão administrativa. 
Art. 61 - Conhecido o recurso, a autoridade competente intimará os demais interessados para, no prazo de 10 (dez) dias, ou 
em outro prazo fixado em lei específica, apresentarem alegações. 

 

A par dos regramentos de admissibilidade acima explicitados, em sucinto exame preliminar acerca do 
recurso interposto, tem-se que: 

 
1.1 TEMPESTIVIDADE: A Recorrente apresentou tempestivamente o recurso hierárquico, considerando-
se que, conforme art. 202, I c/c §1º da Lei estadual nº 9.433/2005, o termo final para interposição se 
deu no dia 13/04/2020, e a empresa encaminhou suas razões às 10 horas e 05 minutos deste mesmo 
dia, conforme se verifica do e-mail de fl. 246 dos autos).  
 
1.2 COMPETÊNCIA: O recurso foi adequadamente dirigido à pregoeira que proferiu a decisão combatida, 
conforme preceitua o art. 54, §2º, da Lei Estadual nº 12.209/2011. 
 
1.3 LEGITIMIDADE: Entende-se que a empresa Recorrente é parte legítima, conforme análise dos artigos 
9º, I, e 58, I, da Lei Estadual nº 12.209/2011, combinados com o art. 202, I, a, e §1º da Lei estadual nº 
9.433/2005. 
 
1.4 DEMAIS REQUISITOS DE FORMA E MATÉRIA: Quanto ao conteúdo, em observância aos arts. 15 c/c 
60 da lei Estadual nº 12.209/2011, tem-se que: indica a autoridade administrativa a quem se dirige; 
identifica a Postulante, a qual se encontra representada por pessoa física, e contém apertado arrazoado 
com identificação da decisão a ser atacada, os pedidos formulados e exposição de fatos e fundamentos.  

 
Por sua vez, verifica-se a incompletude da qualificação do postulante, nos termos do art. 15, II e IV, da 
lei Estadual nº 12.209/2011 c/c o art. 319, II, do CPC.  Entretanto, considerando a existência das 
informações pendentes/incompletas em outras peças processuais existentes nos autos, de modo a 
afastar eventual hipótese de insegurança jurídica, evoca-se o princípio do formalismo moderado, para 
entender atendidos tais requisitos formais mínimos ao conhecimento da peça recursal. 

 
Conclui-se, portanto, com base nos regramentos legais pertinentes, que o recurso hierárquico foi 
apresentado em observância aos requisitos formais e materiais mínimos de admissibilidade. 
 
Cumpridas as formalidades legais, registre-se que todos os demais licitantes foram cientificados da 
existência e trâmite do respectivo Recurso administrativo interposto, bem como dos prazos legais, 
conforme comprova a publicidade realizada no dia 16/04/2020, às fls. 247 do processo. 
 
2. DAS RAZÕES DA RECORRENTE 
 
2.1 DO MÉRITO 
 
Em apertada síntese, irresigna-se a Recorrente contra a decisão da Pregoeira e da Unidade Técnica que, ao 
analisar a proposta de preços e os documentos técnicos do fabricante por aquela apresentados, decidiu por 
sua desclassificação, uma vez que apresentou catálogo para os lotes 2, 3 e 5 relativos a itens (bens) 
diferentes dos modelos ofertados na proposta de preços. 
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Para tanto, resumidamente, defende que atendeu a exigência do “Item 4.1 do Edital” já que seria opção da 
licitante apresentar marca OU modelo, de modo que a indicação de marca, no catálogo, idêntica à da 
proposta seria medida suficiente. Além disso, indica que o fabricante disponibiliza um único documento 
para todos os produtos da família, trazendo como comprovação a referência a pesquisa realizada a partir 
de site de pesquisa (Google). Pondera que o catálogo visa comprovar se as especificações técnicas do 
produto ofertado na proposta estão de acordo com as exigências do Edital, de modo que o catálogo 
ofertado atenderia às especificações.  
 
A fim de sustentar os argumentos, alega houve excesso de formalismo, evoca os princípios da razoabilidade 
e proporcionalidade e requer, ao final, o recebimento e a procedência do recurso e a reforma da decisão 
de sua desclassificação nos itens 2, 3 e 5. 
 
3. DA ANÁLISE DO RECURSO 
 
A Pregoeira, durante a sessão pública de abertura do Pregão Eletrônico, após realizar a classificação inicial 
das propostas de preços apresentadas em sistema, procedeu à disputa de lances e posterior julgamento 
daquelas propostas inicialmente classificadas.  
 
Atendendo ao item 26 da PARTE IV do instrumento convocatório, a proposta e os documentos técnicos 
foram encaminhados para análise da área técnica competente, que informou, por sua vez, que os catálogos 
apresentados para os itens 2, 3 e 5 não correspondiam aos itens informados na proposta de preços. 
 
Desta forma, a empresa foi desclassificada com base nos regramentos contidos na PARTE II do edital, 
especialmente o item 12.1, uma vez que o catálogo apresentado não comprovou as características técnicas 
do objeto ofertado.   
 
Neste sentido, destacam-se, a seguir, os regramentos editalícios que fundamentaram a decisão: 
 

PARTE II – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
SEÇÃO I – DO CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA DE PREÇOS EM SISTEMA (...) 
 
2.1.2 As informações técnicas do objeto a ser licitado deverão ser apresentadas em documento PDF anexo à proposta, através 
do campo ANEXAR DOCUMENTOS, no qual a licitante deverá especificar para cada item:   
 

a) Características mínimas;  
 

b) Marca;  
 

c) Modelo;  
 

d) Fabricante; 
(...) 
2.1.2.1.2 A marca e o modelo indicados serão unos para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outros. 
 
(...) 
2.1.5 As informações inseridas no DOCUMENTO ANEXO deverão ser iguais às da proposta readequada que será 
encaminhada posteriormente, sob pena de desclassificação.  (...) 
 
SEÇÃO II – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 
 
6. Documentação a ser apresentada pela(s) licitante(s) melhor classificada(s) na disputa de lances, para fins de aceitação de 
proposta: (...) 
 

e) PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA; (...) 
 

g) DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO(S) FABRICANTE(S) DE CADA ITEM OFERTADO; (...) 
 
SEÇÃO III – DAS ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS 
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11. A PROPOSTA DE PREÇOS (cláusula 6, “e”, da Seção II desta Parte do Edital) deverá conter, minimamente, os seguintes 
dados:  
 

a) especificações claras e completas, com indicação de todas as informações técnicas descritas e/ou exigidas no ANEXO 
I – MODELO DE PROPOSTA deste edital, relativamente aos itens ou lotes ofertados (conforme o caso);  
 

b) indicação de quantitativos, preços unitários e totais para cada lote ou item ofertado (conforme o caso), de valor 
idêntico ao lance final, ou menor (nas hipóteses de ajustes necessários ou negociação); e  
 

c) assinatura pelo representante legal da proponente. (...) 
 
12. DOCUMENTO TÉCNICO emitido pelo fabricante (cláusula 6, “g”, da Seção II desta Parte do Edital) em língua portuguesa, 
correspondente a cada bem ofertado (marca, modelo e fabricante), que comprove o atendimento deste às especificações 
técnicas exigidas no Termo de Referência – ANEXO III a este edital.   
 
12.1 Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como catálogos técnicos, manuais, fichas 
de especificação técnica, link para acesso a sítio oficial (o qual contenha as informações técnicas), páginas da internet e/ou 
qualquer outro documento do fabricante que possa comprovar que o objeto (modelo/marca) ofertado pela licitante possui 
especificações técnicas compatíveis com as exigências licitatórias.  
 
(GRIFOS NOSSOS) 

 

Pela leitura conjunta dos regramentos acima expostos, tem-se que, para fins de participação e classificação 
no certame, a licitante deveria, sequencialmente: 
 

a) cadastrar a proposta de preços inicial em sistema, com indicação de marca, modelo e fabricante 
de cada um dos bens sob disputa; 
 

b) encaminhar proposta de preços ajustada contendo os mesmos bens cadastrados em sistema, 
adequada ao modelo constante no ANEXO I, o qual igualmente exige indicação de marca e modelo 
para cada bem; 

 
c) encaminhar, no mesmo prazo definido para o envio da proposta ajustada, catálogo técnico 

correspondente aos modelos informados, a fim de comprovar as especificações técnicas descritas 
em proposta; 

 
No caso sob comento, tem-se que a recorrente descumpriu o ponto “c” acima, haja vista que juntou 
catálogo contendo bem diverso daquele cadastrado em proposta, o que, além de contrariar as disposições 
editalícias que vedam substituição de produtos, impede a confirmação técnica acerca das especificações 
técnicas ofertadas em proposta, finalidade precípua da exigência de apresentação de documentações 
técnicas de fábrica. Por tal razão, ocorreu a sua desclassificação. 
 
Neste contexto, impende-nos observar o não cabimento do argumento da licitante de que, visando se furtar 
do atendimento aos comandos editalícios, a ela seria facultado apresentar, alternativamente, marca ou 
modelo para os bens. Isto porque, pela leitura dos regramentos acima transcritos, o edital é claro no sentido 
de determinar a apresentação cumulativa de marca, modelo e fabricante. 
 
Além disso, ainda que prosperasse tal argumento da licitante, ter-se-ia que tal faculdade (de apresentação 
alternativa) teria precluído no momento em que a mesma cadastrou sua proposta em sistema, ocasião em 
que, volitivamente, decidiu por indicar ambas as informações (marca e modelo).  
 
Como é cediço no Direito, a todos se aplica o princípio geral de que ninguém pode se beneficiar da própria 
torpeza, de modo que, não caberia à Recorrente, em fase de aceitação de proposta já ofertada (com marca 
e modelo), após adotar conduta divergente das regras editalícias, propor o afastamento das mesmas em 
proveito próprio, alegando para tanto sua própria conduta.  
 
Superado este ponto, passa-se à alegação da Recorrente acerca do documento técnico apresentado. 
 
Para dirimir este ponto, submetemos as alegações da empresa recorrente ao setor requisitante - 
Coordenação de Manutenção Predial, para conhecimento e manifestação, tendo em vista que a 
desclassificação da recorrente se deu em razão da reprovação técnica dos documentos técnicos 
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apresentados, conforme condição estabelecida e verificada por aquele setor. Em resposta, a área se 
manifestou na forma abaixo: 
 

“Em atenção ao recurso apresentado, esta Unidade realizou a sugerida pesquisa no site oficial da fabricante Elgin para 
verificar as alegações da licitante de que haveria um catálogo único para todos os possíveis modelos de lâmpadas tubulares 
9W e 18W. Entretanto, após avaliação, verificou-se que, em contrário ao alegado no recurso, o catálogo existente no site 
possui, sim, indicações específicas dos modelos existentes para lâmpadas tubulares 9W e 18W, a saber: 48LTG09BF0HB (9W), 
48LTG09FYU00 (9W), 48LTG18BF0HB (18W) e 48LTG18FYU00 (18W). Tais modelos não foram ofertados na proposta, nem são 
aqueles indicados nos catálogos apresentados pela licitante. 
 
Diferente do que descrito no recurso, portanto, a pesquisa realizada no site do fabricante ELGIN não comprovou a existência 
de catálogo único para os produtos.  
 
Em complementação a tal constatação, ressaltamos que, tecnicamente, não podemos avaliar catálogos ou pesquisas 
identificados mediante redirecionamentos para sites a partir de sites de buscas da internet (Google), uma vez que a pesquisa 
levará a toda e qualquer página já publicada na web, inclusive aquelas que trazem documentos relativos a produtos obsoletos 
ou descontinuados. Deste modo, a pesquisa realizada desta forma não traz a segurança necessária para a análise técnica 
cabível. 
 
Segue em anexo as especificações do site Elgin com os modelos existentes.” (DOCUMENTO ANEXO A ESTA DECISÃO) 

 
Sendo assim, com base na manifestação técnica cabível, tem-se que o argumento da licitante acerca de 
“documento único” do fabricante igualmente não merece prosperar. 
 
Por sua vez, no tocante ao argumento de que a documentação técnica apresentada comprovaria o 
atendimento às especificações técnicas, este também não pode ser admitido para fins de alteração da 
decisão de desclassificação.  
 
Isto porque, ao apresentar proposta, a licitante se vincula juridicamente exatamente aos termos e 
condições ofertados, nestes inclusos a indicação de modelo e marca dos bens. Deste modo, ainda que os 
catálogos apresentados comprovassem que os bens ali descritos contemplam as especificações técnicas, 
tal fato em nada conferiria a necessária segurança jurídica à Administração, uma vez que tais documentos 
se referem a produtos diversos daqueles ofertados, para os quais (bens ofertados) foi estabelecido o vínculo 
jurídico entre o MPBA e a licitante. 
 
A par de tal raciocínio, tem-se que não se pode entender a conduta adotada pela licitante, qual seja a 
ausência de apresentação de catálogos técnicos compatíveis com os modelos ofertados, como “conduta 
irrelevante e que não causa prejuízo à Administração”, características estas que são pressupostos para 
que aplique o princípio do formalismo moderado, conforme, inclusive, expresso no Acórdão 8482/20013, 
transcrito  pela recorrente. 
 
Deste modo, não há que se falar formalismo excessivo ou em ausência da razoabilidade ou 
proporcionalidade na decisão de desclassificação pela pregoeira, a qual, tão-somente, analisou o 
(des)cumprimento de uma condição do Edital de conhecimento prévio pela licitante, condição esta que visa 
conferir a indispensável segurança à Administração, especialmente em se tratando de dispêndio de 
recursos públicos.  
 
Não procede, portanto, a alegação de formalismo excessivo da pregoeira quando esta exige o cumprimento 
de requisitos editalícios nos seus exatos termos, tal qual o caso sob análise, no qual não houve comprovação 
técnica sobre a adequação dos bens licitados. 
 
Decisão em contrário à adotada representaria afronta aos princípios do julgamento objetivo e da 
vinculação ao instrumento convocatório.  
 
Isto porque, uma vez encerrado o prazo de questionamentos/impugnações e aberta a sessão pública, 
encerra-se a possibilidade de alteração do instrumento convocatório, cujos ditames devem 
obrigatoriamente serem seguidos pelo(a) pregoeiro(a), nos exatos termos ali contidos, não sendo cabível 
acréscimo ou supressão de requisitos, conforme preceitua o art. 90 da Lei estadual nº 9.433/2004, in verbis: 
 

Art. 90 - A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
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Sendo assim, não poderia a pregoeira, conforme o caso concreto, decidir por cumprir, relativizar ou afastar 
as regras e exigências contidas em edital, como seria o caso na hipótese de se entender por aceitar 
documentações técnicas relativas a bens diversos dos ofertados.  
 
Pelos mesmos fundamentos, não prospera o argumento da empresa de que a Administração poderia 
realizar diligência, visando sanar o vício apontado na documentação.  
 
O edital tem claramente definidas as regras para realização de diligência na SUBSEÇÃO III, da SEÇÃO V da 
PARTE IV do Edital, cujo item 28.1 informa que não é cabível diligência para suprir ausência de apresentação 
de documentação e foi o que ocorreu, já que não foram apresentados os catálogos compatíveis com os 
modelos dos itens 2, 3 e 5 ofertados na proposta da recorrente.  
 
Ademais, o item 28 é claro ao definir que a apresentação de documentos técnicos adicionais somente é 
possível para esclarecer dúvidas ou suprir lacunas na documentação apresentada inicialmente, o que não 
se aplicaria ao caso em tela, uma vez que a diligência ventilada pela recorrente significaria na apresentação 
de nova documentação, substitutiva integralmente à apresentada inicialmente. Tal conduta, logo, não tem 
guarida no instrumento convocatório. 
 
Reforça-se: a realização de diligência é uma faculdade da Administração, e se presta tão somente para 
dirimir dúvidas ou ainda complementar as informações que foram prestadas, não para juntar novos 
documentos, documentos estes que deveriam ter sido encaminhados dentro do prazo concedido em 
sistema e juntamente com a proposta. 
 
Por fim, observa-se que a Administração se vincula ao Edital tal qual a recorrente, de modo que a exigência 
a esta imposta é igualmente imposta à Administração, a quem incumbe cumprir os estritos termos do edital, 
aplicando-o de modo indistinto e objetivo a todas as licitantes, agindo de forma isonômica. Não foi outra a 
postura adotada por esta pregoeira. 
 
4. CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto, após análise do recurso hierárquico interposto pela empresa BERLIN DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAIS ELETRICOS, inscrita no CNPJ nº 30.351.303/0001-10, e com base nas razões de fato e de 
direito acima desenvolvidas, esta Pregoeira decide por não reconsiderar a decisão de desclassificação da 
Recorrente. 
  
Nada mais havendo a informar, submetem-se os autos à análise do assessoramento técnico-jurídico, para 
que, em sequência, faça o recurso subir à Autoridade Competente Superior do Parquet, o Superintendente 
de Gestão Administrativa, a fim de que profira a decisão final acerca do recurso interposto, que será 
publicada no sítio eletrônico deste Ministério Público e no Diário da Justiça Eletrônico do TJBA, para 
conhecimento dos interessados. 
 

Salvador - Ba, 28 de abril de 2020. 
 

 
Monica Fabiane da Silva Sobrinho 

Pregoeira 
Coordenação de Licitações 

Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações 
Fim do documento 

 


