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Edital de Pregão Presencial RP nº 26/2017 

 

DECISÃO AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 Vistos, etc. 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto, tempestivamente, pela empresa 

licitante Chapecó Comércio de Peças e Máquinas Eireli, tendo em vista não concordar 

com sua desclassificação do processo administrativo 51/2017, Pregão Presencial nº 

26/2017, o qual tem por objetivo a aquisição de peças e recondicionamento de peças 

para retroescavadeira Randon RK406, patrimônio da Prefeitura Municipal de Coronel 

Freitas/SC. 

Após a realização da sessão do pregão, a Comissão de Licitação, verificou que o 

vencedor da licitação é prestador de serviço de manutenção de máquinas pesadas em 

geral – PREGÃO RP Nº02/2017, portanto, conforme NOTA TÉCNICA DO CENTRO 

DE APOIO OPERACIONAL DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA (CMA) E DO 

GRUPO ESPECIAL ANTICORRUPÇÃO (GEAC) Nº02/2017, NÃO PODERÁ 

FORNECER AS PEÇAS. 

Sendo assim, de pronto a Comissão de LICITAÇÃO, reuniu-se e juntamente 

com os participantes reconheceu 1º colocado como inapto em prosseguir no certame, 

consequentemente, restando vencedor a empresa ANTONIO VIEL ME, que aceitou 

fornecer o produto pelo preço proposto pelo 1º colocado. 

A Empresa Chapecó Comércio de Peças e Máquinas Eireli, apresentou recurso, e 

posteriormente, fora intimados todos os licitantes presentes no dia do certame para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões, este decorreu in albis. 

É o breve relato. Decido. 

A recorrente busca a reforma de decisão que o desclassificou do processo 

licitatório do qual havia se sagrado vencedor, alegando que a Nota Técnica publicada 

pelo Ministério Público de Santa Catarina não tem caráter vinculante e ainda 

fundamenta que a Administração Pública deve seguir os princípios jurídicos à ela 

vinculados, sendo como um dos principais o princípio da vinculação ao instrumento 
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convocatório, o qual obriga o Ente Público a se manter adstrito as previsões do Edital 

do processo licitatório. Tais alegações não prosperam.  

A presente licitação na modalidade de pregão presencial é regida pela lei nº 

10.520 de 17 de julho de 2002 e em caso de omissões, utilizado subsidiariamente a lei 

nº 8.666/93, bem como seus princípios norteadores.  

Inicialmente cabe destacar que esta administração municipal trabalha dentro dos 

ditames legais e adota procedimentos que buscam a legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência e transparência. Tendo como objetivo trabalhar de 

acordo com as necessidades dos munícipes e de maneira proba.   

Alega o recorrente a violação dos princípios administrativos que regem o 

certame, ocorre que nenhum princípio é absoluto e todos devem ser analisados e 

ponderados, no caso o Administrador, deve decidir com base na prevalência da 

finalidade que a sociedade almeja, ou seja, a que melhor qualifique e resguarde o 

interesse público. 

Ademais, a adoção de recomendações emitidas pelo Ministério Público vem 

demonstrar lisura e a responsabilidade com que o Administrador vem tratando a coisa 

pública. Outro ponto que deve ser ressaltado é a vantagem à fazenda pública, já que o 

segundo colocado aceitou fornecer o objeto do certame pelo preço do primeiro. 

Diante do exposto, recebo o referido recurso, vez que tempestivo e indefiro seu 

prosseguimento, pelas razões acima expostas bem como em consonância com o parecer 

jurídico do assessor jurídico desta municipalidade. 

 

Coronel Freitas – SC, 14 de julho de 2017. 

 

 

Andressa Regina Gollo 
Pregoeira 


