
Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:
Registramos a presente intenção de recurso, uma vez que a etapa de lances não atende às exigências do edital e
da legislação vigente. A aceitação da proposta habilitada viola os princípios da vinculação ao instrumento
convocatório, da isonomia, bem como da legalidade. Destacamos que os motivos e fundamentos pormenorizados
serão expostos nas razões recursais, que é o momento adequado para tal, como determina o art. 4º, XVIII, da Lei
10.520/02.
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO :
À SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES;

A STORE DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.990.290/0001-00, com sede na Avenida Cândido de Abreu, nº
776, sala 803, Centro Cívico, Curitiba/PR, CEP 80530-000, por intermédio de sua representante legal, Carolina
Gonçalves Portella, inscrita no CPF nº 009.662.529-50 e no RG nº 6.861.756-1, vem apresentar 

RECURSO ADMINISTRATIVO

a ser recebido e julgado pela autoridade competente, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

DOS FATOS E DO DIREITO

1. A Store do Brasil participou do pregão eletrônico nº 13/2019, ficando classificada em 19 lugar para o item 7. 

2. Conforme depreende-se da leitura da ata, houve alteração na forma de lances para esse item DURANTE A
REALIZAÇÃO DO PREGÃO, senão vejamos: “Acreditamos que houve algum equívoco nos 6, 7 e 8, uma vez que
suspeitamos ter proposta cadastrada pelo valor unitário, nesse sentido sugerimos aos Senhores lançarem VALOR
UNITÁRIO para os ITENS 6, 7 e 8 com foco no princípio da isonomia e buscando evitar assim classificação errada.”

3. Pois bem, de acordo com o instrumento convocatório os lances deveriam ser formulados pelo valor total do item,
e dessa forma a recorrente cadastrou sua proposta. 

4. O artigo 3º da Lei 8666/93 estabelece que:

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e SERÁ PROCESSADA E
JULGADA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO, do JULGAMENTO OBJETIVO e dos que lhes são correlatos.

5. O administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello discorre que a vinculação ao instrumento convocatório é
princípio que obriga a administração A RESPEITAR ESTRITAMENTE AS REGRAS QUE HAJA PREVIAMENTE
ESTABELECIDO PARA DISCIPLINAR O CERTAME, como assim determina o artigo 41 da Lei 8666/93, senão
vejamos:

A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

6. Conjugando ambos comandos de otimização, tem-se que as decisões devem respeitar estritamente as
determinações contidas no edital, sem qualquer exceção. 

7. Esta preocupação está enfatizada, inclusive, no artigo 45 da Lei 8666/93:

O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo
em conformidade com os tipos de licitação, OS CRITÉRIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS NO ATO
CONVOCATÓRIO E DE ACORDO COM OS FATORES EXCLUSIVAMENTE NELE REFERIDOS, DE MANEIRA A
POSSIBILITAR SUA AFERIÇÃO PELOS LICITANTES E PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE.

8. Ora, o administrador, ao realizar o julgamento das propostas, deve observar todos os critérios objetivos
definidos na lei e no ato convocatório, sem quaisquer exceções. Neste mesmo sentido, o Tribunal De Contas da
União, órgão de controle externo, já decidiu que a administração pública não pode descumprir as regras previstas
no edital, às quais está absolutamente vinculada. Note-se:

REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO
JULGAMENTO OBJETIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODE DESCUMPRIR AS NORMAS E
CONDIÇÕES DO EDITAL, AO QUAL SE ACHA ESTRITAMENTE VINCULADA (art. 41 da Lei nº 8.666 /1993). NO
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, A COMISSÃO LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DEFINIDOS
NO EDITAL ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos pela Lei de Licitações e
Contratos Administrativos (art. 44 da Lei nº 8.666 /1993). O julgamento das propostas será objetivo, devendo a
Comissão de Licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os
critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos,
de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle (art. 45 da Lei nº 8.666 /1993).
TCU – 00863420091. Data de publicação: 07/10/2009

9. Destaca-se que o edital deve ser respeitado de forma objetiva, sem qualquer influxo de subjetivismo, o que não
pode ser garantido se as regras claras não forem atendidas.

10. Portanto, o item 7 deve ser cancelado, eis que a manutenção de vencedor para esse item vai contra o



ordenamento jurídico administrativo, sobretudo os princípios acima elencados.

DOS PEDIDOS

11. Face o exposto, requer o cancelamento do item 7. 

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Curitiba, 29 de julho de 2019.

CAROLINA GONÇALVES PORTELLA
Representante Store do Brasil
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