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Relativo os autos do Pregão Eletrônico nº 18/2020, destinado à a escolha da proposta
mais vantajosa para o registro de preços para eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE
ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (televisores, câmeras fotográficas, sistemas de som e demais), para
atender as necessidades da Universidade Federal de Pernambuco e do Comando do Exército –
Base Administrativa do Curado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
Informo que, tempestivamente, houve apresentação de recursos, formulados pelas
empresas: VIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRELI,
CNPJ 26.168.952/0001-02, contra a sua própria aceitação e habilitação no certame, para os
itens 09, 10 e 11; JOÃO HENRIQUE LOUREDO ROCHA, CNPJ 12.534.397/0001-80
contra aceitação e habilitação, no item 21, em favor da empresa PEDRO G. FERNANDES,
CNPJ 08.945.027/0001-69. Não houve apresentação de contrarrazões.

Das alegações RECORRENTE VIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
INFORMÁTICA EIRELI:
Em sua peça recursal a RECORRENTE alega que:
“[..]Contra a decisão que declarou vencedora a empresa VIA
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA
EIRELI, nos Itens 09, 10 e 11 Objeto do edital em referência,
pelo fato de se ter passado 1 ano da licitaçao e com isso devido
ao produto ter sido descontinuado pelo fabricante e tambem
devido a crise mundial que se prorroga a mais de 1 ano devido a
pandemia COVID-19 uma vez que conforme proposta
apresentada na data de 10/06/2020 onde mostra o prazo de
validade de nossa proposta de no maximo 90 dias a partir
daquela data onde este prezo ja foi vencido em 10/09/2020 e o
fechamento deste pregao ocorreu na data de 09/04/2021 onde
nao nos foi consultado do interesse em mater a validade de
nossa proposta para assim o item ser aceito por esta
administração por este motivo peçamos o cancelamento dos

itens 09, 10 e 11 do referido P.E 18/2020 da UFPE aceitos para
nossa empresa devido ao prazo de validade da nossa proposta e
documentação enviada ja ter vencido e tambem devido a falta
do equipamento licitado no mercado interno como tambem
devido a PANDEMIA COVID-19 para que assim nossa
empresa nao seja prejudicada e penalizada para com o processo
eletronico
em
questao.
Do
pedido
Com base no exposto acima, pedimos o cancelamento dos itens
aceito para nossa em e se necessario a continuação do pregao
para aceitação dos itens para outras empresas que tenha
interesse e condiçoes de fornecimento do material.”

Das alegações da segunda RECORRENTE JOÃO HENRIQUE LOUREDO ROCHA:
“[...]Prezado Srs: O microfone Sennheiser, ofertado pela
empresa licitante por ora vencedora, não atende ao T.R do
presente Edital, em sua autonomia de bateria, que é de apenas
10 horas. O edital exige 14Horas de autonomia de bateria, entre
outros pontos que iremos relatar em nossa peça recursal.”

DA ANÁLISE DA PEÇA RECURSAL:
1. Em seu recurso, a recorrente VIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
INFORMÁTICA EIRELI, em resumo, alega que devido à Pandemia do COVID-19,
somando-se à descontinuação do produto pelo fabricante e, especialmente o prazo da validade
da sua proposta de preços apresentada, assinada em 10/06/2020, expirando em 10/09/2020,
conforme reza o subitem 6.5 do edital, que estabelece: “O prazo de validade da proposta não
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.”
2. Consoante assevera o art. 64, § 3o da Lei 8.666/93, “decorridos 60 (sessenta) dias da data
da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados
dos compromissos assumidos” e, associado com o art. 48, § 3o do Decreto 10.024/2019 que
estipula, também, o mesmo prazo de 60 (sessenta) dias para a data de validade das propostas
no pregão eletrônico, não obstante permite a fixação de prazo diverso no edital. Isto posto, o
prazo de 90 dias, elencado no supracitado subitem 6.5 do edital, confere-lhe a plena validade
legal.
3. De fato, cumpre que seja esclarecido que o julgamento objetivo visa afastar o administrador
de adoção de critérios subjetivos, ou próprios. Os critérios objetivos já estão dispostos no
instrumento convocatório, para o legal e devido julgamento de propostas. Assim, os licitantes
ficam liberados dos compromissos assumidos, após findo o prazo de validade de suas
respectivas propostas. A própria lei 8.666/93, em vários de seus artigos, assim já prescreve:

“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. (Grifo nosso)
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. (Grifo
nosso)
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que
estabeleçam:
[...]
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou
ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;” (Grifo
nosso)

4. Por fim, acolho os argumentos apresentados pela recorrente VIA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE INFORMÁTICA EIRELI, julgando como PROCEDENTE o
recurso ora impetrado, contudo, por maior celeridade processual e pela simples praxe, a
recorrente poderia ter enviado um e-mail, cujo endereço eletrônico, pregoeiros@ufpe.br,
encontra-se elencado no subitem 23.2 do instrumento editalício, solicitando a respectiva
desclassificação.
5. Já em relação ao recurso da recorrente JOÃO HENRIQUE LOUREDO ROCHA, no
tocante à classificação, no item 21, da empresa PEDRO G. FERNANDES, CNPJ
08.945.027/0001-69, alegando que o item ora ofertado, então aceito e habilitado, não atende
às exigências editalícias, visto que o produto, um microfone, possui uma autonomia de bateria
de 10 h; em contrapartida, o Termo de Referência exige que este microfone tenha uma
autonomia de 14 h.
6. Em diligências efetuadas à Coordenação de Planejamento de Compras/PROGEST/UFPE,
sobre a aceitação e habilitação da supracitada empresa PEDRO G. FERNANDES, aquele
setor retificou sua posição, conforme Doc. 197, posicionando-se:
“Marca/modelo:
SENNHEISER
XSW1
835A.
Justificativa: O produto ofertado não atende as
especificações do item, exigidas no edital, na seguinte
característica: alimentado por duas pilhas do tipo AA com
duração de 14 horas de uso continuo.”
7. O subitem 24.12 do edital estabelece: “24.12. Integram este Edital, para todos os fins e
efeitos, os seguintes anexos: 24.12.1. ANEXO I - Termo de Referência e seus anexos”
8. A própria redação do instrumento convocatório é clara. Para todos os fins e feitos são
partes integrantes do edital: Termo de Referência, Minuta de Ata de Registro de preços,

se for o caso Se, segundo o Princípio do Instrumento Convocatório, a Administração não
pode descumprir as normas que está vinculada; no caso concreto, existindo desconsideração
do Termo de Referência como peça vinculatória, haver-se-á no descumprimento de própria
regra editalícia que impõe como Anexo I, o seu Termo de Referência, para todos os fins e
efeitos como parte integrante do edital. Destarte, descumprir os Anexos do Edital, onde,
cristalinamente, são descritos como partes integrantes do próprio instrumento
convocatório, para todos fins e feitos, é não admitir o caráter vinculatório editalício. Não
é possível adoção de critérios que não estejam previstos em lei e edital. É ir, de encontro ao
Princípio da Impessoalidade, da Legalidade, quando se adotam critérios não previstos no
instrumento convocatório. Assim, é vinculante a exigência disposta no Termo de Referência,
especialmente a descrição detalhada do produto a ser ofertado, que seja:
Item 21. BR0044032
“MICROFONE DE MÃO SEM FIO PROFISSIONAL Microfone dinâmico de mão sem fio com receptor de
mesa. Microfone dinâmico com transmissor embutido e
antena embutido alimentado por duas pilhas do tipo
AA com duração de 14 horas de uso continuo, capsula
com padrão polar cardioide, intervalo de resposta de
frequência de 80Hz a 15kHz ou maior, corpo com botão
de mute, LED indicador de bateria, Display LED para
informações. Receptor de mesa com duas antenas, saídas
XLR e P10 (TRS), alimentado por fonte com entrada de
tensão de 220V, Display de LED para informações.
Conjunto contendo Microfone de mão sem fio com
transmissor embutido e receptor de mesa. Garantia mínima
de 24 meses. ENTREGA REGIÃO METROPOLITANA
DO RECIFE/PE.” (Grifo Nosso)
9. De tal sorte, a Administração pode anular seus atos, quando eivados de vícios, porque deles
não se originam direitos (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal), por isso, seus efeitos são
ex tunc, retroagem ao momento exarado. A autotutela é um poder-dever da Administração que
estabelece o controle e a fiscalização do seus próprios atos e, por isso, estes podem ser
anulados (Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal). Por esta razão, conforme reanálise do
setor técnico responsável que declarou que o produto ofertado pela licitante PEDRO G.
FERNANDES, desta vez, não atende às exigências editalícias e, por isso, tal empresa deve ser
desclassificada e convocado o próximo licitante remanescente, seguindo a ordem de
classificação.
10. Pese a falta de apresentação das razões da recorrente JOÃO HENRIQUE LOUREDO
ROCHA, infere-se que o ato de recorrer, em Pregão Eletrônico,inicia-se com a manifestação
da intenção de recorrer e finda-se com a decisão da autoridade competente, facultando, neste

ínterim, na possibilidade de apresentação das razões e/ou contrarrazões e que a ausência
destas, como mera faculdade da recorrente e do recorrido não prejudique o recurso em si.
11. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 817.422/RJ – Segunda Turma,
explicita:
“[...]1. O recurso administrativo no procedimento
licitatório na modalidade “pregão” deve ser interposto na
própria sessão. O prazo de três dias é assegurado
apenas para oferecimento das razões.” (Grifamos)
12. Segue tal entendimento o Mandado de Segurança MSTR 96362, AL 2006.05.00.0705978, TRF - 5, Primeira Turma que:
“[...]A intenção de recorrer deverá ser manifestada de
forma imediata e motivadamente, em sessão, assim que
proclamado o vencedor, após que será concedido o prazo
de 3 dias para apresentação das razões recursais. Isto quer
dizer que a empresa interessada, verbalmente, interporá
seu recurso contra decisão do Pregoeiro e dirá o motivo de
sua discordância. O prazo de 3 dias será concedido após
a interposição de recurso servirá tão-somente para
formalizar a complementação das razões recursais.”
(Grifamos)
13. Por sua vez, Jair Eduardo SANTANA1 leciona:
[...]O instante declarado o vencedor é seguido pela
imediata manifestação. Esse é o prazo para a apresentação
do recurso. Não há outro previsto na lei do pregão. [...]
O terceiro pressuposto objetivo, segundo classificação que
adotamos, é relativo às formalidades. [...]
Pode-se falar, no caso específico, da formalização dos
motivos. Ou seja, é formalidade inafastável a apresentação
dos motivos que dão corpo ao recurso. Tais motivos não
se confundem com as razões recursais, apresentáveis
facultativamente no tríduo legal seguinte ao prazo do
recurso.” (Grifamos)
14. O professor Jacoby Fernandes elucida:
[...] o licitante manifesta intenção de recorrer, mas no
prazo legal não ingressa com as razões de recurso. Nessa
hipótese o direito de recorrer não decaiu. Ao apresentar a
motivação na sessão, o recorrente externou o seu
inconformismo. Deve o pregoeiro, mesmo que no prazo
legal não sejam juntadas as razões, examinar a questão
e decidir fundamentadamente2. (Grifo Nosso)”
SANTANA, Jair Eduardo. Pregão Presencial e Eletrônico. Sistema de Registro de Preços. Manual de
Implantação, Operacionalização e Controle. 3. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 349.
2 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de Registro de Preços e Pregão Presencial e Eletrônico. 6. ed.
Belo Horizonte: Fórum, 2015. p. 534.
1

15. Por fim, a intenção de recorrer é, de fato, considerada como o próprio recurso devendo,
por conseguinte, ser apreciada pelo Pregoeiro e que a ausência da manifestação das
respectivas razões, bem como, de contrarrazões é de natureza facultativa, respectivamente
ao(s) licitante(s) recorrente(s) e recorrido(s); contudo, a autotutela da Administração é um
dever de exercício e correção dos seus próprios atos, como no caso em tela que ensejou,
erroneamente, na aceitação e habilitação, no item 21, deste Pregão Eletrônico, para licitante
PEDRO G. FERNANDES e agora este ato administrativo será reconsiderado, procedendo
com a desclassificação desta empresa e convocação do próximo licitante remanescente,
obedecendo a ordem de classificação. Assim, julgo como PROCEDENTE o recurso ora
impetrado pela recorrente JOÃO HENRIQUE LOUREDO ROCHA.
Em 27/04/2021
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