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DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019 PMT 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À ATENDER AS 

NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA (AUTARQUIAS, FUNDOS E 

FUNDAÇÕES) DO MUNICIPIO DE TIMBÓ 

RECORRENTE: HILEON CESAR SUCATELLI - ME. 

 

 

I. RELATÓRIO 

 

O Município de Timbó/SC, através da Secretaria da Fazenda e Administração, representada 

por sua Secretária Sra. Maria Angélica Faggiani, lançou processo licitatório, Edital de Pregão Presencial 

nº 35/2019 PMT, tendo como objetivo o REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 

HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

E INDIRETA (AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES) DO MUNICIPIO DE TIMBÓ, conforme termo 

de referência anexo ao instrumento convocatório. 

 

Em 27/06/2019, realizou-se sessão pública para recebimento e abertura de envelopes 

contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação. Após a análise feita pelo Pregoeiro 

e Equipe de Apoio, a empresa HILEON CESAR SUCATELLI – ME foi desclassificada por apresentar 

proposta incompleta, não atendendo dessa forma as especificações do edital.  

 

Instado a justificar a desclassificação da Recorrente, o Pregoeiro esclareceu que: 

 

“Em resposta a Ofício encaminhado pela Secretária da Fazenda e 

Administração, Sra Maria Angélica Faggiani quanto ao Pregão Presencial nº 

35/2019, onde foi desclassificada a proposta da empresa HILEON CESAR 

SUCATELLI – ME, esclareço que o mesmo apresentou apenas a proposta 

digital contendo valores, nome da empresa, endereço de e-mail, faltando todos 

os demais elementos exigidos no item 6.4 do edital. O representante da 

empresa preencheu em sessão, no verso da proposta, os demais elementos 

do item 6.4, provocando um questionamento pelos demais participantes, pois 

o ato estaria ferindo o item 6.10 do edital. Em diligência junto ao setor jurídico, 



2 

 

orientado a vincular a decisão ao instrumento convocatório, decidi 

desclassificar as propostas da HILEON CESAR SUCATELLI e TIAGO DANIEL 

VEDAN por apresentarem propostas incompletas, beneficiando a todas as 

demais empresas licitantes que apresentaram documentação de acordo com o 

edital (...)”. 

 

Ante a decisão de desclassificação da proposta, a empresa HILEON CESAR SUCATELLI – 

ME apresentou recurso administrativo, aduzindo, em apertada síntese, que a proposta apresentaria 

simples omissão, irrelevante ao atendimento da proposta e que não causa prejuízo à administração ou 

aos outros participantes.   

 

Os autos foram submetidos a esta autoridade para análise e julgamento do Recurso, conforme 

a Lei nº 8.666/93. 

 

É o breve relato dos fatos. 

 

II. PRELIMINARMENTE 

 

Da tempestividade: 

 

Registra-se que o presente Recurso Administrativo apresentado é TEMPESTIVO, tendo sido 

protocolado em 01/07/2019, 2 (dois) dias após sessão pública de recebimento da propostas de preços e 

habilitação, que ocorreu em 27/06/2019, em atendimento ao prazo legal previsto no artigo 109, I, alínea 

“a” da Lei 8.666 de 21/06/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. 

 
III. MÉRITO 

 

De acordo com o artigo 3º da Lei nº 8.666/1993, “a licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 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. 

 

O artigo 41 do mesmo diploma legal dispõe ainda que “a Administração não pode 

descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Grifo nosso. 
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Em relação aos elementos que devem estar inclusos na proposta, o item 6.4 do edital dispõe:  

 

6.4 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) Nome do proponente, endereço completo, telefone, e-mail, CNPJ e inscrição 

estadual;  

b) Número do Pregão Presencial;  

c) Descrição do objeto da licitação em conformidade com o Anexo I, devendo 

a licitante mencionar em sua proposta, quando alusiva a produtos 

industrializados, a marca dos produtos ofertados;  

d) Número do Banco, Agência e Conta Corrente para depósito dos pagamentos 

em nome da proponente (pessoa jurídica);  

e) Preço unitário em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais, 

apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária. No preço proposto deverão estar incluídos 

além do lucro, todas as despesas, tributos, tarifas, encargos sociais e demais 

custos, diretos ou indiretos, relacionadas ao objeto;  

f) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;  

g) Declaração do licitante de que, desde já, fica obrigado a cumprir o prazo de 

entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidades aplicadas por 

esta Administração;  

h) As informações para formalizar o contrato/Ata de Registro de Preço, em 

especial a qualificação completa do representante da empresa que assina o 

contrato/ata de registro de preço deverá conter, no mínimo, o seguinte: nome 

completo, estado civil, CPF, RG e endereço residencial. 

 

Da proposta apresentada pela Recorrente, verifica-se que a mesma apenas apresentou a 

proposta digital contendo valores, nome da empresa, endereço de e-mail, faltando todos os demais 

elementos exigidos no item 6.4 do edital acima transcritos. 

 

Desta forma, a Recorrente desatendeu os requisitos do edital, ao qual estava vinculada. 

 

Verifica-se ainda que o preenchimento à mão dos requisitos faltantes, tal como procedido pela 

Recorrente, não supre a omissão, já que o fez a destempo, enquanto todas as demais participantes 
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cumpriram o disposto no edital. Portanto, o adendo manuscrito à proposta, feito pelo Recorrente por 

ocasião da sessão pública, não poderia ter sido aceito, em respeito ao princípio da isonomia. 

 

O item 6.10 do edital é claro em dispor que “a inobservância das determinações acima implicará 

na desclassificação da proponente”. 

 

Outrossim, ainda que as informações exigidas na proposta pelo item 6.4 do edital fossem 

dispensáveis, como alega o recorrente, o que admitimos apenas para argumentar, caberia ao mesmo ter 

impugnado o edital no prazo legal, sendo que, ao não fazê-lo, sujeitou-se às regras impostas pelo 

certame, inexistindo mácula no ato ora objurgado, o qual, em estrito cumprimento ao instrumento 

convocatório, decidiu pela desclassificação da proposta.  

 

Assim, correta a decisão do Pregoeiro em desclassificar a proposta da Recorrente, já que em 

desacordo com o edital, devendo ele se ater ao disposto no instrumento convocatório.  

 

Portanto, é imperiosa a mantença da decisão proferida pelo Pregoeiro, eis que de acordo com 

o edital, no que diz respeito aos itens 6.4 e 6.10. 

 

IV. DECISÃO 

 

Ante todo o exposto e atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público e 

vinculação ao instrumento convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, decide-

se PELO INDEFERIMENTO DO PRESENTE RECURSO, face ao evidente DESCUMPRIMENTO DAS 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL de Pregão Presencial, devendo-se ser desclassificada a 

proposta da Recorrente.  

 

Publique-se, registre-se e intime-se.  

 

Timbó, 16 de julho de 2019. 

 

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI  

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 


