
 

 

 

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES PREGOEIRA E AUTORIDADE MÁXIMA, RESPONSÁVEIS 

PELO EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2021, 

LANÇADO PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA – CRO-BA. 

 

Referência: 

Pregão Eletrônico n.º 13/2021 

Processo Administrativo nº 006/2021 

  

 

 

 

 

 

 

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 83.483.230/0001-86, com endereço na Avenida Getúlio Vargas, nº 408 - 

Centro, Joinville/SC, CEP: 89202-000, vem, respeitosamente, perante essa Ilustre Pregoeira e sua 

Equipe de Apoio, por intermédio de seu representante legal, com fulcro no art. 4º, XVIII, da Lei 

10.520/02, apresentar RECURSO ADMINISRATIVO em face da CLASSIFICAÇÃO e 

HABILITAÇÃO da empresa EXECUTIVA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

PARA ESCRITÓRIO LTDA. nos autos do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico n.º 

13/2021, com fulcro no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo, da igualdade entre os licitantes e da segurança jurídica, pelos fatos e fundamentos a 

seguir exposto: 

 

I – SÍNTESE FÁTICA:  

 

1. Na data de 18/06/2021 esse CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA 

BAHIA procedeu com a abertura da sessão relativa ao Edital de Licitação Pregão Eletrônico n.º 

13/2021, cujo objeto é Serviços de locação, IMPRESSÃO CORPORATIVA, por meio digital, com 

fornecimento de multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, Impressora monocromática 

(P&B) e Impressora Colorida, com manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, 

fornecimento de peças, suprimentos e insumos originais do fabricante, exceto papel, e com 

Software de Gerenciamento de impressão.  

 

2. Da sessão, após etapa de lances, foi equivocadamente considerada vencedora do 

certame a empresa EXECUTIVA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 



 

 

ESCRITÓRIO LTDA., mesmo sem atender aos requisitos previstos em edital com relação à 

restrição de identificação do licitante, a inexequibilidade da proposta e a Declaração pelo 

Fabricante com autenticação de assinatura. 

 

3. Neste sentido é que se recorre da decisão dessa Ilustre Pregoeira, uma vez que a 

ora Recorrida deixou de atender as disposições Editalícias, pugna-se por sua desclassificação e 

inabilitação. Vejamos: 

 

II – DO MÉRITO:  

 

II.1 –Da Falta de Declaração Pelo Fabricante – Requisito Habilitatório: 

 

4. Conforme se depreende do Edital de Licitação Pregão Eletrônico n.º 13/2021, 

dentre os documentos necessários à habilitação das proponentes estava à necessidade de 

apresentar carta do fabricante dos equipamentos, a qual deveria estar devidamente assinada e 

com firma reconhecida. 

 

5. Nesse sentido se extraí do Edital: 

 

Para os itens I, II e III (multifuncionais e impressoras) será necessária à apresentação de 

Carta do Fabricante dos Equipamentos, com firma reconhecida, direcionada ao CROBA, 

informando que esta solidaria com a proposta da LICITANTE, e que a mesma é sua 

Revenda ou Distribuidora Autorizada que está capacitada a fornecer os equipamentos, 

peças e suprimentos, instalar, configurar e prestar assistência técnica, que os 

equipamentos são novos, de primeiro uso e em linha de produção; do contrato, garantindo 

a GUARNAE-YS o uso pacífico dos mesmos; (original sem grifo) 

 

6. Em análise aos documentos apresentados pela Recorrida EXECUTIVA 

COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. se constata que 

não foi juntada a Declaração do Fabricante com a devida assinatura reconhecida, o que põe em 

dúvida a própria validade do documento, pois não há como identificar se realmente foi fornecida 

pela fabricante! Devendo a empresa, portanto, ser inabilitada, pois o documento apresentado é 

inválido e, portanto, nulo, insuscetível de produzir efeitos. 

7. Nobres Julgadores, o Edital é claro sobre a necessidade de juntada do documento 

comprobatório – carta pelo fabricante com assinatura reconhecida em cartório, não havendo 

margens para dúvidas. 

 



 

 

8. Assim, Nobres Julgadores, se requer sejam seguidas a risca as disposições 

editalícias, com base nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, procedimento 

formal, isonomia e igualdade entre os licitantes, de modo que a Recorrida deve ser inabilitada, 

pois apresentou documento diverso do requerido e incapaz de comprovar sua validade, devendo 

ser considerado nulo. 

 

9. Isso porque, dentre os princípios que regem a licitação, se destaca a vinculação 

da Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório.  

 

10. Tal princípio se exterioriza na segurança que os licitantes proponentes têm ao 

participar do processo licitatório e se funda no real interesse público de que a administração 

seguirá as disposições legalmente previstas. 

 

11. Dentre os requisitos do ato administrativo está o procedimento formal, que 

determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que 

convoca e rege a licitação, vinculando assim as suas decisões. 

 

12. O princípio está previsto no art. 3º e art. 41º da Lei Geral de Licitações: 

 

Art. 3o  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.  

(...) 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 

acha estritamente vinculada. 

 

13. Assim, o julgamento deve ser estritamente objetivo e vinculado à regra editalícia, 

ou seja, se o edital requer seja apresentada carta pelo fabricante com firma reconhecida, as 

proponentes assim deverão atender, sendo que caso contrário deverá haver a inabilitação da 

empresa, é o que requer o caso em questão. 

 

14. No mesmo sentido é a possibilidade de alteração do edital através de 

impugnação, caso contrário decairá o direito das proponentes de impugna-lo de forma que deverá 

ser seguido à risca, não tendo a empresa Recorrida impugnado o edital decai seu direito de 

reclamá-lo. 

 



 

 

15. Nesse diapasão Marçal Justen Filho1 afirma que: “Quando o edital impuser 

comprovação de certo requisito não cogitado por ocasião do cadastramento, será indispensável 

à apresentação dos documentos correspondentes por ocasião da fase de habilitação”.  

 

16. Esteia o Supremo Tribunal Federal entendimento (RMS 23640/DF): 

 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. 

PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃOAO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO 

JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem 

assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do documento. 2. 

Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do 

julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não observou exigência 

prescrita no edital de concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional da 

preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante o 

cotejo das propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo como 

incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível a assinatura ou 

rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena de a Administração não poder 

exigir-lhe o cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. 

(grifo nosso) 

 

17. Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro2: 

 

"(...) estando às exigências contidas no instrumento convocatório, de forma expressa, elas 

impõem-se igualmente a todos os licitantes, porque todos a ele se vinculam. A Lei n. 8.666, 

além de mencionar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório no art. 3º, ainda 

repete, no art. 41, a mesma exigência, determinando que 'a Administração não pode 

descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada” 

 

18. O Colendo STJ assim se posiciona: 

 

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. 

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem 

entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito editalício. Sabe-

se que o procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta 

exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o 

 
1 Pregão. Comentários à Legislação do Pregão Comum e do Eletrônico, 4ª ed., p. 305. 
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Temas polêmicos sobre licitações e contratos, 4ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2000, p. 40. 



 

 

descumprimento das normas contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme 

explicitado no acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no Diário 

Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o documento 

apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação técnica. 

Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação - protocolo de pedido 

de renovação de registro - que não a requerida, não supre a exigência do edital. Aceitar 

documentação para suprir determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um 

concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os 

licitantes.3 (grifo nosso) 

 

19. Oportuno ainda destacar a desvinculação da declaração apresentada, quando 

se vinculada a outro pregão (05/2021), ou seja, caso seja necessária à execução do fabricante 

este além de alegar não ter assinado a declaração (posto que sem reconhecimento de firma) vai 

ainda se eximir da obrigação, pois se responsabilizou pelo pregão eletrônico n.º 05/2021 e não ao 

pregão eletrônico n.º 13/2021. 

 

 

20. Em síntese, a carta não possui validade, posto que sem utilidade, como se 

inexistisse apresentação, uma vez que não é capaz de produzir nenhum efeito sobre a futura 

contratação, pelo que requer seja inabilitada a Recorrida, por desatendimento a regra editalícia, 

com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório! 

 

II.2 – Da Identificação da Proponente – Falta de Sigilo da Proposta – Descumprimento do 

princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório: 

 

21. Quanto à proposta apresentada, a Recorrida descumpriu novamente as 

disposições Editalícias, posto que se identificou, pelo que deve ser desclassificada com base no 

subitem 3.5 do Edital! 

 

22. Note-se que o Edital assim dispõe: 

 

3.5 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

 

23. Da proposta apresentada pela Recorrida se extraí: 

 
 



 

 

 

 

 

24. Assim, com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

amplamente percorrido no tópico anterior, deve ser desclassificada a ora Recorrida, Executiva 

Com. de Máquinas e Equipamentos para Escritório Ltda., uma vez que se identificou na 

apresentação de proposta, procedimento vedado no Edital e legislação vigente. 

 

25. Por oportuno, cabe ressaltar que a identificação da Recorrida vai de encontro 

também com a legislação vigente, que assim define quanto ao sigilo das propostas, art. 30, §5º e 

art. 26, § 8º, do Decreto n.º 10.024/2019: 

 

Art. 30.  Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, 

oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico. 

(...) 

§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. (original sem grifo) 

 

Art. 26.  Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, 

exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até 

a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

(...) 

§ 8º  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 



 

 

26. Destarte, a restrição de identificação prévia das proponentes, prevista em Edital 

e Legislação vigente visa garantir que não haja quebra de sigilo das propostas. 

 

27. Nesse sentido a Lei Geral de Licitações, aplicada subsidiariamente no presente 

processo licitatório: 

 

Art. 3o 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.     

(...) 

§ 3o  A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu 

procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

 

Art. 94.  Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou 

proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 

Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa. 

 

28. Doutos Julgadores, ao se identificara na proposta, a Recorrida descumpre, além 

do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o princípio da legalidade e do sigilo das 

propostas, devendo ser desclassificada por esse motivo, é medida que se requer, com o 

provimento total do presente recurso! 

 

II.3 – Da Desclassificação da Proposta por Apresentar Preços Inexequíveis: 

 

29. Conforme disciplinado no Edital de Licitação, subitens 6.6, 9.6 e 9.7, será 

desclassificada a empresa que apresentar preços manifestamente inexequíveis: 

 

6.6 Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 

seja manifestamente inexequível. 

(...) 

9.6 Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com 

preços manifestamente inexequíveis.  

9.7 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 

viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 

contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 

30. Conforme o item 9.7 acima citado, delimitou ainda o certame, com base no 

princípio da isonomia entre os licitantes, que considerar-se-á inexequível a proposta que não 



 

 

venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos 

envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 

  

31. Porém, a proposta apresentada pela Recorrida se mostrou extremamente baixa, 

aonde os valores previstos não serão capazes de cobrir nem mesmo os custos envolvidos na 

contratação, de modo que não estão coerentes com o valor de mercado relativo ao objeto da 

licitação. 

 

32. Em simples análise das propostas apresentadas em primeiro e segundo lugares 

se constata que em muito se distingue das demais quanto aos valores previstos: 

 

 
 

33. Acredita-se que as proponentes tenham deixado de observar a regra prevista em 

Edital quanto aos equipamentos a serem fornecidos, sendo que deverão ser: “equipamentos 

novos, de primeiro uso, não recondicionados e/ou remanufaturados e não descontinuados” com 

“Todos os consumíveis/peças de reposição (exceto papel que será de responsabilidade da 

Contratante), inclusive fusores, rolos, toners, cilindros, reveladores, e qualquer outro insumo 

relevante ao bom funcionamento dos equipamentos e acessórios, deverão ser novos e originais 

do Fabricante dos Equipamentos” 

  

34. Diante do valor apresentado, cientes de que não cobrem nem o custo da 

prestação de serviço, em se tratando de equipamentos novos e primeiro uso, requer-se pela 

aplicação do subitem 9.7 do Edital, a fim de que a Recorrida seja compelida a demonstra a 

viabilidade de sua proposta por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos 

na contratação são coerentes com os de mercado do objeto do Edital, sendo então ao final 

considerado o valor apresentado inexequível.  

 

35. Por todo exposto, Ilustres julgadores, clama-se seja seguida a regra esculpida no 

Edital de Licitação Pregão Eletrônico n.º 13/2021, a fim de que seja dada total procedência ao 



 

 

presente recurso com consequente desclassificação e inabilitação da empresa EXECUTIVA 

COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., uma vez que não 

cumpriu com os requisitos disciplinados em Edital, com base no princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, do julgamento isonômico 

e da legalidade. É o que se requer! 

 

III – DOS PEDIDOS 

  

36. Ante o exposto, se requer: 

  

i) O recebimento do presente recurso por tempestivo, bem como os documentos que 

o acompanham; 

 

ii) A reconsideração da decisão dessa Ilustre Pregoeira a fim de Desclassificar e 

Inabilitar a Empresa EXECUTIVA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA. no certame licitatório modalidade Pregão Eletrônico n.º 13/2021, em atenção 

aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, do julgamento objetivo, 

da segurança jurídica, da isonomia e da igualdade entre os licitantes, ou, se por assim não decidir; 

 

iii) O Encaminhamento do presente recurso para a autoridade superior, para que 

reforme a decisão proferida em desfavor da ora Recorrente, na forma de seu provimento total, 

sendo a empresa EXECUTIVA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA. DESCLASSIFICADA e INABILITADA do processo licitatório modalidade 

Pregão Eletrônico n.º 13/2021, é o que se requer, por ser de direito. 

 

Pede Deferimento. 

  

Joinville/SC, 23 de junho de 2021. 

  

José Nauro Selbach Junior 

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A. 

 

Mauren Luize Grobe Tonini 

OAB/SC 28.672 


