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RECURSO 

 

A PALÁCIO SERVIÇOS GERAIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. º 

19.152.371/0001-17, com sede na QNE 14 Lote 18 sala 505 – Taguatinga Norte – Brasília - DF, neste ato representada 

por sua representante legal, vem perante Vossa Senhoria, com fulcro no art. 4º, XVIII da Lei 10.520/2002, apresentar, 

tempestivamente, 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Inconformada com a decisão da digna Comissão de Licitação na fase de habilitação. 

 

Ao ato de habilitação de ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 37.385.801/0001-22, perante essa distinta administração que de forma absolutamente incoerente a declarou, sendo 

HABILITADA no item 1, no referido certame licitatório. 

Considerando que a lei estabelece um prazo para envio do recurso, a interposição do presente Recurso Administrativo é 

tempestiva. 

 

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Ilustre Pregoeiro (a) e Comissão de Licitação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira – 

UNILAB 

O respeitável julgamento dos recursos e contrarrazões interpostos, recai neste momento para sua responsabilidade, o 

qual a empresa RECORRENTE confia na lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser praticada no julgamento em 

questão, buscando sempre pela proposta mais vantajosa para esta digníssima administração, onde a todo momento 

demonstraremos nosso direito líquido e certo e o cumprimento pleno de todas as exigências do presente processo de 

licitação. 

 

Conforme descrito expressamente no Art. 17º do Decreto 10.024/2019: 

 

“Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial: 

(...) 

III - Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital; 

(..) 

V - Verificar e julgar as condições de habilitação; 

(...)” (grifo nosso) 

 

Para fundamentação do presente Recurso, é necessário e imprescindível salientar que, conforme o Art. 19 do Decreto 

10.024/2019: 

 

“Art. 19. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica: 

(...) 

II - Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quando 

necessário, os documentos complementares; 

(...)” (grifo nosso) 

 

 

 

II – DAS RAZÕES RECURSAIS: 

 

O presente recurso trata-se da irresignação da empresa PALÁCIO SERVIÇOS GERAIS EIRELI, ora recorrente, quanto à 

decisão que habilitou e aceitou a proposta da empresa ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA, em total descumprimento 

ao item 1.3. do Termo de referência anexo do referido Edital e ao Art. 30, Inciso II, da lei 8666/1993, sendo objetivo a 

licitante e arrematante e hora declarada “Aceita e Habilitada” erroneamente. 

 

Vejamos os fatos: 

 

Item 1.3. 

“Os bens deverão ter prazo de garantia mínima de 12 meses, a partir da data de aceitação (recebimento definitivo) pelo 

setor técnico” 

 

Observa-se que ao encaminhar sua documentação ao sistema, a empresa recorrida não se atentou ao disposto no termo 

de referência e apresentou o catálogo contendo expressamente a informação de que o aparelho ofertado possui 90 dias 

de garantia, o qual se encontra indiscutivelmente contra o disposto em diploma editalício. É de tom claro que a Recorrida 

não observou a matéria editalícia, tampouco observa os princípios basilares do processo de licitação. 



De início, é interessante esclarecer que a licitação se constitui no procedimento administrativo mediante o qual a 

Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para ao contrato de interesse público, desenvolvendo-se 

através de sucessões ordenadas de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, propiciando IGUALDADE 

DE TRATAMENTO e oportunidade a todos os interessados como fator de eficiência e moralidade dos negócios 

administrativos. 

Destacamos também que apresentamos nossa documentação tempestivamente, assim como os outros licitantes 

participantes da disputa, não se pode essa comissão de licitação passar por cima de sua exigência editalícia e prever algo 

que frustra o caráter competitivo, pois estará deixará de observar os princípios expressos no Art. 3ª da lei 8.666/1993. 

Nessa perspectiva, o princípio da vinculação ao ato convocatório dirige-se tanto à administração, como aos licitantes, 

posto que estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório. Nessa mesma toada, ainda 

segundo a administrativista Maria Sylvia Di Pietro: “se os licitantes classificados deixarem de apresentar a documentação 

exigida ou apresenta-las em desacordo com exigidos no edital, estas imperiosamente deverão ser inabilitadas e 

desclassificadas”, nos termos do art. 43, inciso II c/c art. 48, inciso I, todos da lei Federal nº. 8.666/93. 

O princípio da Vinculação ao instrumento Convocatório, caracteriza-se como uma segurança para os licitantes e para o 

interesse público, materializando as regras consagradas no edital e configurando-se como lei interna no certame, 

consequente, não podendo a administração descumprir as normas e condições do edital, a qual se acha estritamente 

vinculada, nos termos do art. 3º c/c art. 41, ambos da lei de licitações. 

Nessa linha, não sem razão, quando a Administração Pública estabelece no edital as condições para participar da licitação 

e as cláusulas no futuro contrato, passando aos interessados a apresentação de suas respectivas propostas com base nos 

elementos específicos do edital, devendo o administrador observar todas as formalidades exigidas pelo edital, sob pena 

de nulidade, pois o procedimento acha-se vinculado ao edital, até porque as regras estabelecidas pela própria 

Administração Pública no Instrumento que convoca e que rege a licitação conduzirá a adjudicação do objeto e confecção 

do contrato administrativo, entendimento que se extrai da jurisprudência pátria, vejamos: 

 

in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Editora Dialética, 9ª Edição, pág. 385: 

“(...) V - Em resumo: o Poder Discricionário da Administração esgota-se com a elaboração do Edital de Licitação. A partir 

daí, nos termos do vocábulo constante da própria Lei, a Administração Pública vincula-se "estritamente" a ele. “ 

 

Alerta-se que Administração Pública somente poderá habilitar a documentação que estiver consubstanciada na 

documentação, exigências e parâmetros previstos no edital, sendo que tais documentos a se anexar dentro da fase e 

tempo previstos no edital, sejam capazes de aferir que a capacidade técnica da licitante encontram-se compatíveis com 

os parâmetros mínimos exigidos no edital e seus anexos, condições que derivam dos princípios basilares dos certames 

licitatórios, nos quais são: Princípio da Legalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e do julgamento Objetivo. 

Transcendo essa perspectiva jurídica e analisando todas as informações e documentos que substanciam a decisão 

administrativa ora guerreada, registra-se que a recorrida ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA, está ofertando um 

aparelho que não atende aos requisitos do Edital e assim a mesma não poderia ter sido HABILITADA pois teria 

descumprido as exigências Editalícias na fase de Proposta. 

Olhando também por outra perspectiva, conforme documentação anexada, a empresa recorrida apresentou atestado de 

capacidade técnica comprovando o fornecimento de apenas 2 unidades para o Município de Munhoz de Mello. Essa 

matéria é de entendimento pacífico entre a legislação e os tribunais superiores federais, no qual é claramente vedada a 

exigência de quantitativos mínimos ou prazos máximos, porém há, sem dúvidas, toda a responsabilidade por parte do 

Pregoeiro Responsável para avaliar a qualificação técnico-operacional dos licitantes participantes, para que a 

Administração Pública exerça seus atos com total isonomia. Nessa responsabilidade existe margem para 

discricionariedade, conforme previsto no artigo 30 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993: 

 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

(...) 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e COMPATÍVEL em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

(...)” 

 

Observamos claramente que assim como as características e prazos, as quantidades também devem ser COMPATÍVEIS, 

ou seja, embora seja vedada a exigência de quantidades mínimas, a quantidade deve ser, ao menos compatível. 

 

Convenhamos que a quantidade comprovadamente fornecida pelo licitante vencedor corresponde somente a 5% da 

quantidade do objeto da licitação. 

 

Ora, margeia a incoerência do Pregoeiro em habilitar a empresa ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA, diante das 

irregularidades e descumprimento das regras mandamentais, visto que não se pode admitir em hipótese alguma que o 

Pregoeiro deixe de observar as exigências do edital, isso porque a discricionariedade do Pregoeiro se esgota com a 

elaboração do edital de convocação, em consonância com a previsão legal, não facultando o Pregoeiro ignorá-las ou 

alterá-las, tampouco, importando se os licitantes por desconhecimento ou por conveniência descumpram qualquer regra 

do edital, particularidades que ocasionam o descumprimento aos mandamentos editalícios do Pregão Eletrônico e 

afrontam demasiadamente os Princípios da Legalidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, o que deve ser 

rechaçado por essa Entidade Licitante. 

 

 



III – DA SOLICITAÇÃO: 

 

Dado o julgamento exato que foi deferido por esse Ilustre Pregoeiro, conforme demonstramos cabalmente em nossa 

explanação, solicitamos que essa Administração considere como Inabilitada a empresa ECOFRIO AR CONDICIONADOS 

LTDA; 

 

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim como, no bom senso da autoridade que lhe é 

superior, que estamos interpondo este RECURSO, o qual certamente será deferido, evitando assim maiores transtornos 

no processo licitatório. 

 

Face ao exposto, requer a esse Ilustre pregoeiro e a Comissão de Licitação que tome sua decisão, bem como: 

 

• A manutenção integral da decisão sob exame, ante a constatação de que foram corretamente aplicados os critérios de 

julgamento; 

 

• requer ainda que, em caso de não atendidos os pedidos aqui aduzidos, sejam enviadas as presentes razões recursais à 

apreciação da autoridade hierarquicamente superior para os fins de direito, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 109 

da Lei 8.666/93. 

 

Nestes termos, 

 

Pede-se DEFERIMENTO. 

 

Brasília/DF, 16 de junho de 2021. 

 

Antonieta Bonfim de Carvalho Palácio 

CPF nº 150.121.581-72 

 

OAB nº 12369 

 

(Representante Legal) 


