
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

A/C Exmo. Sr.  Pregoeiro ANTONIO BRITO MANTOVANI

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

   

 SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF 00.455.458/0001

Marechal Floriano Peixoto nº 325, Centro, Município de Boa Esperança 

denominada RECORRENTE, 

nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17de julho de 2002, Decreto Municipal nº 451 de 01 

de março de 2013, com aplicação subsidiaria da Lei Federal 8.666, de 21 de julho de 1993, 

com as alterações posteriores e o item 14 e respectivos subitens do edital, a fim de interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

contra a decisão proferida pelo respeitável Pregoeiro, que habilitou e declarou 

provisoriamente vencedora do presente certame a empresa 

TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA, doravante denominada 

fundamentos a seguir especificados:

 

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso ilimitado de 

SOFTWARE PARA GESTÃO DE PONTO ELETRONICO, compreendendo a instalação, 

configuração, treinamento, suporte técnico no uso d

versões, integração e manutenção, para o período de 12 meses.

A Sessão de Processamento do Pregão Presencial foi designada para o dia 

Março de 2019, às 14:00h. 

 
A Sessão Pública do Pregão, na forma presencial e 

conduzidas pelo Pregoeiro 

 

 

ADMINISTRATIVO   

ANTONIO BRITO MANTOVANI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 18/2019 

SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF 00.455.458/0001-35, com sede na Avenida 

Marechal Floriano Peixoto nº 325, Centro, Município de Boa Esperança 

 vem respeitosamente na presença de V.Sa, em tempo hábil, 

nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17de julho de 2002, Decreto Municipal nº 451 de 01 

de março de 2013, com aplicação subsidiaria da Lei Federal 8.666, de 21 de julho de 1993, 

riores e o item 14 e respectivos subitens do edital, a fim de interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO, 

pelo respeitável Pregoeiro, que habilitou e declarou 

provisoriamente vencedora do presente certame a empresa MASTER COMERCIAL DE 

TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA, doravante denominada RECORRIDA

fundamentos a seguir especificados: 

DOS FATOS 

 

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte tornou pública a realização de licitação, na  

al, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, objetivando o 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso ilimitado de 

SOFTWARE PARA GESTÃO DE PONTO ELETRONICO, compreendendo a instalação, 

configuração, treinamento, suporte técnico no uso do software, atualizações de releases e 

versões, integração e manutenção, para o período de 12 meses. 

A Sessão de Processamento do Pregão Presencial foi designada para o dia 

A Sessão Pública do Pregão, na forma presencial e a disputa de lances foram 

o Sr. ANTONIO BRITO MANTOVANI, auxiliad

 

  

SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito 

35, com sede na Avenida 

Marechal Floriano Peixoto nº 325, Centro, Município de Boa Esperança – MG, doravante 

na presença de V.Sa, em tempo hábil, 

nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17de julho de 2002, Decreto Municipal nº 451 de 01 

de março de 2013, com aplicação subsidiaria da Lei Federal 8.666, de 21 de julho de 1993, 

riores e o item 14 e respectivos subitens do edital, a fim de interpor 

pelo respeitável Pregoeiro, que habilitou e declarou 

MASTER COMERCIAL DE 

RECORRIDA, pelos fatos e 

tornou pública a realização de licitação, na  

”, objetivando o 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso ilimitado de 

SOFTWARE PARA GESTÃO DE PONTO ELETRONICO, compreendendo a instalação, 

o software, atualizações de releases e 

A Sessão de Processamento do Pregão Presencial foi designada para o dia 14 de 

a disputa de lances foram 

, auxiliado pelos 



 

membros da equipe de apoio.

 
Foram credenciadas as empresas abaixo, com destaque para o TIPO das empresas 
participantes: 
 

 
Assim as empresas SISPONTO S

COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA

presente certame, sendo que a empresa 

 
Encerrada a fase de credenciamento

proposta comercial e documentos de habilitação

Em seguida, o Sr. Pregoeiro passou a abertura dos envelopes contendo as propostas 

comerciais dos licitantes interessados

 
As propostas foram classificadas

 

 

. 

Foram credenciadas as empresas abaixo, com destaque para o TIPO das empresas 

SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP, 

COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA foram credenciadas para 

presente certame, sendo que a empresa RECORRIDA NÃO É EPP. 

credenciamento, o Sr. Pregoeiro recebeu os envelopes de 

mercial e documentos de habilitação. 

Pregoeiro passou a abertura dos envelopes contendo as propostas 

comerciais dos licitantes interessados. 

classificadas, por terem atendido às exigências do

 

  

Foram credenciadas as empresas abaixo, com destaque para o TIPO das empresas 

 

ISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP, e MASTER 

foram credenciadas para o 

Pregoeiro recebeu os envelopes de 

Pregoeiro passou a abertura dos envelopes contendo as propostas 

, por terem atendido às exigências do Edital: 

 



 

 
A Empresa RECORRIDA apresentou proposta de 

RECORRENTE apresentou proposta de 

 

Na etapa de lances, a Empresa 

 

Transcrevemos abaixo o que ocorreu ao 

1) A empresa RECORRENTE

2) A empresa RECORRIDA deu seu lance no valor de R$ 38.700,00.

3) A empresa RECORRENTE

4) O pregoeiro então passou 
empresa RECORRIDA!!!  
 
Neste momento, a empresa 

ser dado a oportunidade de verifica

empresa RECORRIDA, haja vista que 

margem de 5% previsto na LEI

lei 8666, de numero 123, e 

FICTO. 

 

Após muita discussão, e a chegada de outros membros da administra

o mesmo entendimento, de que 

EPP, e que o correto seria esta 

desistiu de convencê-los durante a sess
 

 

apresentou proposta de R$ 48.090,00 reais, e a Empresa 

apresentou proposta de R$ 42.400,00. 

, a Empresa RECORRIDA saiu-se vencedora: 

ocorreu ao final da ETAPA DE LANCES

RECORRENTE deu seu lance no valor de R$ 38.900,00.

deu seu lance no valor de R$ 38.700,00. 

RECORRENTE declinou. 

o passou à FASE DE NEGOCIAÇÃO !!!!!

Neste momento, a empresa RECORRENTE alertou o Sr. Pregoeiro, que deveria lhe 

ser dado a oportunidade de verificação se poderia cobrir ou não o ultimo lance da 

, haja vista que a RECORRENTE se encontra dentro da 

margem de 5% previsto na LEI DE LICITAÇÕES, no caso, a LEI COMPLEMENTAR 

e portanto, houve a ocorrência do denominado 

a chegada de outros membros da administra

o mesmo entendimento, de que não se deveria dar esta oportunidade 

e que o correto seria esta ETAPA DE NEGOCIAÇÃO, a empresa 

los durante a sessão do pregão, e disse que iria entrar com o 

 

  

reais, e a Empresa 

 

ETAPA DE LANCES: 

deu seu lance no valor de R$ 38.900,00. 

 

O !!!!!  com a 

alertou o Sr. Pregoeiro, que deveria lhe 

o o ultimo lance da 

se encontra dentro da 

ES, no caso, a LEI COMPLEMENTAR à 

ncia do denominado EMPATE 

a chegada de outros membros da administração, e todos com 

o se deveria dar esta oportunidade à empresa 

a empresa RECORRENTE 

o, e disse que iria entrar com o 



 

devido RECURSO AMINISTRATIVO

equivocada. 

 

5) Finalização do processo com o valor NEGOCIADO !!!

 

Desta forma, passou-se a fase de 

análise, o Sr. Pregoeiro optou por 

 

Neste momento, a empresa 

mais uma vez o Sr. Pregoeiro, que 

ADMINISTRATIVO, visando sana

indubitávelmente, a lisura do processo licitatório, elaborado com tant

dedicação por esta Digna Comissão Permanente de Licitações.

 

Sendo assim, constou em ata:

 

 

Como a ATA Digitalizada pela CPL 

legivelmente e nítido os dizeres, reproduzimos

RECURSO 

Após a declaração da licitante vencedora houve intenção de recurso 

manifestada pelo seguinte representante presente Sr. Jackson Tulio Reis, 

representante da licitante SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI 

EPP, tendo o mesmo consignado o seguinte: 

de lances, não foi retomada a oportunidade de novo lance, visto que a 

empresa vencedora estava tecnicamente empatada, não sendo ME/EPP".

(Grifo nosso) 

 

Assim foram e estão devidamente descritos em ATA

do pregão. 

 

 

RECURSO AMINISTRATIVO, visando corrigir esta de

o do processo com o valor NEGOCIADO !!! 

se a fase de habilitação da Empresa RECORRIDA

o Sr. Pregoeiro optou por HABILITÁ-LA e ADJUDICÁ-LA. 

Neste momento, a empresa RECORRENTE, através de seu representante,

o Sr. Pregoeiro, que tem intenção de protocolar 

, visando sanar este vício presente na sessão, preservando assim, 

indubitávelmente, a lisura do processo licitatório, elaborado com tant

dedicação por esta Digna Comissão Permanente de Licitações. 

Sendo assim, constou em ata: 

pela CPL no site da prefeitura pode às vezes não 

nítido os dizeres, reproduzimos abaixo: 

Após a declaração da licitante vencedora houve intenção de recurso 

manifestada pelo seguinte representante presente Sr. Jackson Tulio Reis, 

representante da licitante SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI 

EPP, tendo o mesmo consignado o seguinte: "Após ter declinado da etapa 

de lances, não foi retomada a oportunidade de novo lance, visto que a 

empresa vencedora estava tecnicamente empatada, não sendo ME/EPP".

devidamente descritos em ATA, os fatos acontecidos na sessão 

 

  

, visando corrigir esta decisão deveras 

RECORRIDA, e após 

através de seu representante, avisou 

tem intenção de protocolar RECURSO 

r este vício presente na sessão, preservando assim, 

indubitávelmente, a lisura do processo licitatório, elaborado com tanto esmero e 

 

às vezes não mostrar 

Após a declaração da licitante vencedora houve intenção de recurso 

manifestada pelo seguinte representante presente Sr. Jackson Tulio Reis, 

representante da licitante SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI 

declinado da etapa 

de lances, não foi retomada a oportunidade de novo lance, visto que a 

empresa vencedora estava tecnicamente empatada, não sendo ME/EPP". 

, os fatos acontecidos na sessão 



 

 

Não é despiciendo argumentar que a ora 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

DESENVOLVEDORA do SOFTWARE SISPONTO, em operação há mais de 24 anos no 

mercado, em diversas prefeituras brasileiras, 

internacional, sendo uma referencia em soluções de controle

funcionários, bem como detentora do

em prestação de   serviços   inerentes  à relógios   de   ponto,   desenvolvimento de software  

para tratamento de  ponto, manutenção, 

atendendo todo o território nacional, razão pela qual tem todas as condições técnicas e de 

preço de suprir os anseios desse órgão com 

 

Na verdade, em razão de sua solidificação no mercado público, a 

plena  capacidade  técnica e  financeira 

Instrumento Convocatório. 

 

Cabe ressaltar que a empresa 

ela não apenas revende o software, ela tem o conhecimento necessário para 

DESENVOLVER e IMPLANTAR, de 

cliente, sem depender de outras empresas.

 

Ou seja, que este tipo de solução 

extremamente corriqueiro para  a empresa 

exportações de dados que forem necessárias para a plena execução do serviço contratado.

 

Em razão das preliminares acima 

INTELIGENTES EIRELI EPP

Pregoeiro, dentro dos fundamentos que se seguem abaixo.

 
 
 

O presente recurso pretende afastar do presente procedimento licitatório, critérios 
 

 

Não é despiciendo argumentar que a ora RECORRENTE é sólida empresa 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SISTEMAS DE PONTO ELETRÔNICO, sendo 

do SOFTWARE SISPONTO, em operação há mais de 24 anos no 

mercado, em diversas prefeituras brasileiras, e atuando  no mercado nacional e 

internacional, sendo uma referencia em soluções de controle e tratamento

funcionários, bem como detentora dos melhores equipamentos do ramo e ampla experiência 

em prestação de   serviços   inerentes  à relógios   de   ponto,   desenvolvimento de software  

para tratamento de  ponto, manutenção, integrações, suporte e assistência técnica, 

io nacional, razão pela qual tem todas as condições técnicas e de 

preço de suprir os anseios desse órgão com a eficácia necessária. 

Na verdade, em razão de sua solidificação no mercado público, a RECORRENTE

plena  capacidade  técnica e  financeira  para  atender todas as exigências 

Cabe ressaltar que a empresa RECORRENTE é DESENVOLVEDORA de software, ou seja, 

ela não apenas revende o software, ela tem o conhecimento necessário para 

DESENVOLVER e IMPLANTAR, de forma que sempre a melhor solução é fornecida ao 

cliente, sem depender de outras empresas. 

este tipo de solução apresentada neste processo licitatório, 

extremamente corriqueiro para  a empresa RECORRENTE, com todas as importações e 

exportações de dados que forem necessárias para a plena execução do serviço contratado.

Em razão das preliminares acima evocadas é que a empresa SISPONTO SISTEMAS 

INTELIGENTES EIRELI EPP, vem requerer a reforma da decisão dest

dentro dos fundamentos que se seguem abaixo. 

DOS FUNDAMENTOS 

 

O presente recurso pretende afastar do presente procedimento licitatório, critérios 

 

  

é sólida empresa do ramo de 

PONTO ELETRÔNICO, sendo 

do SOFTWARE SISPONTO, em operação há mais de 24 anos no 

atuando  no mercado nacional e 

e tratamento de ponto de 

s melhores equipamentos do ramo e ampla experiência 

em prestação de   serviços   inerentes  à relógios   de   ponto,   desenvolvimento de software  

suporte e assistência técnica, 

io nacional, razão pela qual tem todas as condições técnicas e de 

RECORRENTE possui 

atender todas as exigências descritas no 

é DESENVOLVEDORA de software, ou seja, 

ela não apenas revende o software, ela tem o conhecimento necessário para 

forma que sempre a melhor solução é fornecida ao 

apresentada neste processo licitatório, é algo 

com todas as importações e 

exportações de dados que forem necessárias para a plena execução do serviço contratado.  

SISPONTO SISTEMAS 

reforma da decisão deste respeitável 

O presente recurso pretende afastar do presente procedimento licitatório, critérios 



 

adotados em extrapolação ao disposto na legislação federal e estadual, que disciplina o 

instituto das licitações. 

 
 

 
Considerando que o prazo para apresentação das razões de recurso é de 

conforme estabelecido no item 

do presente recurso, cujo prazo de envio se encerrará em data de 

“19.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase / 

procedimento do PREGÃO, a proponente i

motivadamente a respeito, procedendo

juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.

  

Dispõe a LEI FEDERAL 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 

serviços comuns, e dá outras providências

 

“Art. 4º - A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará as seguintes regras: 

(...)  

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será

(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contra

de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo

assegurada vista imediata dos autos; 

(...).”  

 

Por fim, em relação à contagem dos prazos dispõe ainda a 

DE 21 DE JUNHO DE 1993, que “

Federal, institui normas para licitações e contrato

providências”, em aplicação subsidiária: 

 

 

adotados em extrapolação ao disposto na legislação federal e estadual, que disciplina o 

DA TEMPESTIVIDADE 

Considerando que o prazo para apresentação das razões de recurso é de 

conforme estabelecido no item 19.2, transcrito a seguir, resta demonstrada a tempestividade 

do presente recurso, cujo prazo de envio se encerrará em data de 18/03

“19.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase / 

procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar

motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, 

juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.

LEI FEDERAL 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, que “Institui, no âmbito da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 

serviços comuns, e dá outras providências”:  

A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

interessados e observará as seguintes regras:  

declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 

(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número 

de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo

urada vista imediata dos autos;  

Por fim, em relação à contagem dos prazos dispõe ainda a LEI FEDERAL N.º 8.666, 

, que “Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

em aplicação subsidiária:  

 

  

adotados em extrapolação ao disposto na legislação federal e estadual, que disciplina o 

Considerando que o prazo para apresentação das razões de recurso é de 3 (tres) dias, 

, transcrito a seguir, resta demonstrada a tempestividade 

03/2019:  

“19.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase / 

nteressada deverá manifestar-se imediata e 

se, inclusive, o registro das razões em ata, 

juntando memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.”. 

Institui, no âmbito da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 

A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 

declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

concedido o prazo de 3 

(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais 

razões em igual número 

de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

LEI FEDERAL N.º 8.666,  

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição  

s da Administração Pública e dá outras 



 

“Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir

do início e incluir

consecutivos, exceto quando 

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em 

dia de expediente no órgão ou na entidade.” 

 

Portanto, é manifesto o cabimento da presente demanda, posto que, além de apresentar

tempestiva e de acordo com os ditames constitucionais e legais, se trata de um direito 

público subjetivo, liberto de quaisquer condicionantes, usado com a finalidade de que a 

autoridade administrativa competente possa tomar conhecimento dos fatos, coibindo, a

a prática de atos ilegais ou irregulares cometidos pela Administração Pública, tais quais os 

ensejadores da demanda em pauta. 

 

Devidamente comprovada a tempestividade e o cabimento deste recurso requer o 

recebimento do presente para o seu devido pro

 

 
DO CAMBIMENTO DO PRESENTE PEDIDO

 
O Direito de Peticionar no procedimento licitatório tem como fundamento legal na

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

“Art. 5º Todos são iguais perante a 

natureza,garantindo

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) 

XXXIV - são a todos assegura

taxas: 

a) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos

ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

(...).” 

 

É dessa garantia constitucional que decorrem as diversas formas de provocação da

Administração Pública para o exercício do direito de petição, nesse sentido vejamos

 

 

“Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir

do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 

consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em 

dia de expediente no órgão ou na entidade.”  

Portanto, é manifesto o cabimento da presente demanda, posto que, além de apresentar

pestiva e de acordo com os ditames constitucionais e legais, se trata de um direito 

público subjetivo, liberto de quaisquer condicionantes, usado com a finalidade de que a 

autoridade administrativa competente possa tomar conhecimento dos fatos, coibindo, a

a prática de atos ilegais ou irregulares cometidos pela Administração Pública, tais quais os 

ensejadores da demanda em pauta.  

Devidamente comprovada a tempestividade e o cabimento deste recurso requer o 

recebimento do presente para o seu devido processamento e apreciação legal.

DO CAMBIMENTO DO PRESENTE PEDIDO
 

O Direito de Peticionar no procedimento licitatório tem como fundamento legal na

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza,garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

propriedade, nos termos seguintes: 

são a todos assegurados, independentemente do pagamento de

a) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos

ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 

É dessa garantia constitucional que decorrem as diversas formas de provocação da

o Pública para o exercício do direito de petição, nesse sentido vejamos

 

  

“Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia 

ão os dias 

for explicitamente disposto em contrário.  

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em 

Portanto, é manifesto o cabimento da presente demanda, posto que, além de apresentar-se 

pestiva e de acordo com os ditames constitucionais e legais, se trata de um direito 

público subjetivo, liberto de quaisquer condicionantes, usado com a finalidade de que a 

autoridade administrativa competente possa tomar conhecimento dos fatos, coibindo, assim, 

a prática de atos ilegais ou irregulares cometidos pela Administração Pública, tais quais os 

Devidamente comprovada a tempestividade e o cabimento deste recurso requer o 

cessamento e apreciação legal. 

DO CAMBIMENTO DO PRESENTE PEDIDO 

O Direito de Peticionar no procedimento licitatório tem como fundamento legal na 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, que dispõe: 

lei, sem distinção de qualquer 

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

dos, independentemente do pagamento de 

a) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos 

É dessa garantia constitucional que decorrem as diversas formas de provocação da 

o Pública para o exercício do direito de petição, nesse sentido vejamos 



 

as palavras de Di Pietro1 

: 

“Dentro do direito de petição estão agasalhados inúmeras

modalidades de recursos administrativos... É o caso da

representação, da reclamação administrativa,

reconsideração, dos recursos hierárquicos próprios e impróprios da

revisão.” 

Seguindo esse entendimento, Carvalho Filho2 afirma que:

“O direito de petição é um meio de controle administrativo e dá 

fundamento aos recursos administrativos por 

mais são do que meios de postulação a um órgão administrativo. O 

instrumento que propicia o exercício desse direito consagrado na CF

é o recurso administrativo.”

 1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, p 579. São 
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, p. 905. Rio de 
Janeiro: Lúmen Juris. 
2009. 

 

Desta feita, temos que o recurso administrativo instrumentaliza o exercício do direito de 

petição junto ao poder público.

 
A Administração Pública, ao realizar a licitação, tem o 

princípios elencados pela Lei

próprios da Administração Pública, sob pena de não alcançar o objetivo de preservação da 

isonomia e garantia da proposta mais vantajosa, na busca do melhor interesse público.

 

Cabe lembrar que a atividade administrativa, pelo princípio da legalidade, 

subordinar sempre aos parâmetros de ação fixados pela Lei.

particular tem a liberdade de fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a Administração Pública 

somente tem permissão de fazer aquilo que a lei lhe autoriza.

 

A vinculação da Administração Pública ao instrumento convocatório (artigo 41 da Lei n. 

8.666/93) deve estar de acordo com o ordenamento jurídico em vigor

 

 

 

 
 

 

“Dentro do direito de petição estão agasalhados inúmeras

modalidades de recursos administrativos... É o caso da

representação, da reclamação administrativa, do pedido de

reconsideração, dos recursos hierárquicos próprios e impróprios da

Seguindo esse entendimento, Carvalho Filho2 afirma que: 

“O direito de petição é um meio de controle administrativo e dá 

fundamento aos recursos administrativos por que tais recursos nada 

mais são do que meios de postulação a um órgão administrativo. O 

instrumento que propicia o exercício desse direito consagrado na CF

é o recurso administrativo.” 

1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, p 579. São 
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, p. 905. Rio de 

Desta feita, temos que o recurso administrativo instrumentaliza o exercício do direito de 

petição junto ao poder público. 

A Administração Pública, ao realizar a licitação, tem o dever de observar todos os 

princípios elencados pela Lei, assim como os que lhe são correlatos e os princípio

próprios da Administração Pública, sob pena de não alcançar o objetivo de preservação da 

isonomia e garantia da proposta mais vantajosa, na busca do melhor interesse público.

Cabe lembrar que a atividade administrativa, pelo princípio da legalidade, 

subordinar sempre aos parâmetros de ação fixados pela Lei. Assim, enquanto o 

lar tem a liberdade de fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a Administração Pública 

somente tem permissão de fazer aquilo que a lei lhe autoriza. 

A vinculação da Administração Pública ao instrumento convocatório (artigo 41 da Lei n. 

r de acordo com o ordenamento jurídico em vigor

 

  

“Dentro do direito de petição estão agasalhados inúmeras 

modalidades de recursos administrativos... É o caso da 

do pedido de 

reconsideração, dos recursos hierárquicos próprios e impróprios da 

“O direito de petição é um meio de controle administrativo e dá 

que tais recursos nada 

mais são do que meios de postulação a um órgão administrativo. O 

instrumento que propicia o exercício desse direito consagrado na CF 

1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, p 579. São Paulo: Atlas, 2000. 
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, p. 905. Rio de 

Desta feita, temos que o recurso administrativo instrumentaliza o exercício do direito de 

dever de observar todos os 

, assim como os que lhe são correlatos e os princípios 

próprios da Administração Pública, sob pena de não alcançar o objetivo de preservação da 

isonomia e garantia da proposta mais vantajosa, na busca do melhor interesse público. 

Cabe lembrar que a atividade administrativa, pelo princípio da legalidade, deverá se 

Assim, enquanto o 

lar tem a liberdade de fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a Administração Pública 

A vinculação da Administração Pública ao instrumento convocatório (artigo 41 da Lei n. 

r de acordo com o ordenamento jurídico em vigor. 



 

DA PREVISÃO DO EMPATE FICTO NA LEI 123

 

LEI COMPLEMENTAR N.º 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

A Constituição Federal, em seu art. 170, instituiu que a ordem econômica, fundada na

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por finalidade assegurar a todos

existência digna, conforme os ditames da justiça social. Neste dispositivo, introduziu os

princípios gerais da atividade econômica, entre eles: 

empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e

administração no País, inserido no inciso IV, com redação dada pela Emenda Constitucional

n.º 06, de 1995. 

 

O Poder Público não contrata segundo as mesmas práticas do setor privado, 

assim, seria desnecessária a edição de uma Lei de Licitações que, inclusive, é categórica ao

dispor que o procedimento licitatório caracteriza ato administrativo formal

praticado 

em qualquer esfera da Administração Pública.

 

Fase ou etapa criada pela Lei Complementar 

 

Temos que no Art. 44, está prevista a PREFERÊNCIA de contratação das microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

 

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 

preferência de cont

pequeno porte. 

§ 1o Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 10% (dez por

classificada. 

§ 2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 

1o deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

 

O Art. 45 traz o PROCEDIMENTO PARA O DESEMPATE

 

 

DA PREVISÃO DO EMPATE FICTO NA LEI 123

LEI COMPLEMENTAR N.º 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

 

A Constituição Federal, em seu art. 170, instituiu que a ordem econômica, fundada na

humano e na livre iniciativa, tem por finalidade assegurar a todos

existência digna, conforme os ditames da justiça social. Neste dispositivo, introduziu os

princípios gerais da atividade econômica, entre eles: o tratamento favorecido para as

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e

administração no País, inserido no inciso IV, com redação dada pela Emenda Constitucional

O Poder Público não contrata segundo as mesmas práticas do setor privado, 

assim, seria desnecessária a edição de uma Lei de Licitações que, inclusive, é categórica ao

o procedimento licitatório caracteriza ato administrativo formal

em qualquer esfera da Administração Pública. 

criada pela Lei Complementar – direito de preferência

, está prevista a PREFERÊNCIA de contratação das microempresas e 

 

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 

contratação para as microempresas e empresas de 

 

se por empate aquelas situações em que as propostas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

§ 2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 

artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

PROCEDIMENTO PARA O DESEMPATE. 

 

  

DA PREVISÃO DO EMPATE FICTO NA LEI 123 

LEI COMPLEMENTAR N.º 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 

A Constituição Federal, em seu art. 170, instituiu que a ordem econômica, fundada na 

humano e na livre iniciativa, tem por finalidade assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social. Neste dispositivo, introduziu os 

o tratamento favorecido para as 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 

administração no País, inserido no inciso IV, com redação dada pela Emenda Constitucional 

O Poder Público não contrata segundo as mesmas práticas do setor privado, fosse 

assim, seria desnecessária a edição de uma Lei de Licitações que, inclusive, é categórica ao 

o procedimento licitatório caracteriza ato administrativo formal, seja ele 

direito de preferência 

, está prevista a PREFERÊNCIA de contratação das microempresas e 

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, 

ratação para as microempresas e empresas de 

se por empate aquelas situações em que as propostas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

cento) superiores à proposta mais bem 

§ 2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 

artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 



 

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 des

ocorrendo o empate, proceder

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame,

objeto licitado; 

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na

convocadas as remanescentes que

dos §§ 1o e 2 o do art.

classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e

intervalos estabelecidos nos §§ 1o e

Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

§ 1o Na hipótese da não

artigo, o objeto licitado será adjudicado

originalmente vencedora do

§ 2o O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

§ 3o No caso de pregão, a microempresa ou emp

mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no 

prazo máximo de 5

pena de preclusão.

 

Este Artigo 45 traz o procedimento para o desempate, pois nas modalidades 

8666/93: 

- a ME/EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame; 

- caso não apresente nova proposta ou não ocorra a sua contratação, deverão ser 

convocadas as demais micro ou pequenas empresas que se encontrem dentro dos 

limites referidos no Artigo 44; 

- ainda havendo empate, será realizado sorteio para definir qual de
 

 

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, 

empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

 

não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

dos §§ 1o e 2 o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 

intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei 

Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

§ 1o Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. 

§ 2o O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

 

§ 3o No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no 

prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 

pena de preclusão. 

Este Artigo 45 traz o procedimento para o desempate, pois nas modalidades 

a ME/EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame;  

caso não apresente nova proposta ou não ocorra a sua contratação, deverão ser 

convocadas as demais micro ou pequenas empresas que se encontrem dentro dos 

limites referidos no Artigo 44;  

ainda havendo empate, será realizado sorteio para definir qual de

 

  

ta Lei Complementar, 

á da seguinte forma: 

a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

cado em seu favor o 

não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 

forma do inciso I do caput deste artigo, serão 

porventura se enquadrem na hipótese 

Complementar, na ordem 

no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos 

art. 44 desta Lei 

Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

contratação nos termos previstos no caput deste 

em favor da proposta 

§ 2o O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

resa de pequeno porte 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob 

Este Artigo 45 traz o procedimento para o desempate, pois nas modalidades previstas na lei 

a ME/EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 

caso não apresente nova proposta ou não ocorra a sua contratação, deverão ser 

convocadas as demais micro ou pequenas empresas que se encontrem dentro dos 

ainda havendo empate, será realizado sorteio para definir qual delas poderá primeiro 



 

apresentar a melhor oferta.

 

 

Por seu turno, o Decreto 8.538/15

diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores 

familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades 

cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da 

administração pública federal estabelece que:

 

Art. 5º Nas licitações, será assegurada, c

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

 

§ 1º Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento superior

ressalvado o disposto no § 2º. 

 

§ 2º Na modalidade de pregão, entende

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até cinco por cento 

superiores ao menor preço. 

 

§ 3º  O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

 

§ 4º  A preferência de que trata o caput será concedida da seguinte forma:

 

I - ocorrendo o empate, a microe

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;

 

II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empre

do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação 

de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e

 

 

 

apresentar a melhor oferta. 

DO Decreto 8.538/15 

Decreto 8.538/15 que regulamenta o tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores 

produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades 

cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da 

administração pública federal estabelece que: 

Art. 5º Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento superior

ressalvado o disposto no § 2º.  

§ 2º Na modalidade de pregão, entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até cinco por cento 

disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

§ 4º  A preferência de que trata o caput será concedida da seguinte forma:

ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; 

não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação 

de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e

 

  

que regulamenta o tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores 

produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades 

cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da 

omo critério de desempate, preferência de 

se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço, 

se haver empate quando as ofertas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até cinco por cento 

disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver 

§ 4º  A preferência de que trata o caput será concedida da seguinte forma: 

mpresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

sa de pequeno porte, na forma 

do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação 

de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e 



 

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

§ 5º  Não se aplica o sorteio a que se refere o inciso III do § 4º quando, por sua natureza, o 

procedimento não admitir o empate real, como acontece na fase de lances do pregão, em 

que os lances equivalentes não são considerados iguais, sendo classificados

a ordem de apresentação pelos licitantes. 

 

§ 6º  No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou a empresa de 

pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo 

máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão. 

 

§ 7º  Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os licitantes apresentarem nova 

proposta será estabelecido pelo órgão ou pela entidade contratante e estará previsto no  

instrumento convocatório. 

 

DO QUE FOI COLOCADO NO EDITAL

 

“ 18.4. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar 

lance verbal implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última 

proposta registrada para a classificação final.

18.5. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto 

houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes.

18.6. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá 

quando todos as proponentes declinarem da corresp

18.7. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as 

propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento 

de lance(s), sempre com base no último preço / lance apresentado, o P

examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira 

classificada, decidindo motivadamente a respeito.

18.8. O PREGOEIRO decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor 

preço, para que seja obtido preço

18.9. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a 

 

 

no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

§ 5º  Não se aplica o sorteio a que se refere o inciso III do § 4º quando, por sua natureza, o 

procedimento não admitir o empate real, como acontece na fase de lances do pregão, em 

que os lances equivalentes não são considerados iguais, sendo classificados

a ordem de apresentação pelos licitantes.  

§ 6º  No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou a empresa de 

pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo 

os por item em situação de empate, sob pena de preclusão. 

§ 7º  Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os licitantes apresentarem nova 

proposta será estabelecido pelo órgão ou pela entidade contratante e estará previsto no  

DO QUE FOI COLOCADO NO EDITAL

18.4. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar 

lance verbal implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última 

proposta registrada para a classificação final. 

. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto 

houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes. 

18.6. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá 

quando todos as proponentes declinarem da correspondente formulação.

18.7. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as 

propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento 

de lance(s), sempre com base no último preço / lance apresentado, o P

examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira 

classificada, decidindo motivadamente a respeito. 

18.8. O PREGOEIRO decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor 

preço, para que seja obtido preço melhor. 

18.9. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a 

 

  

no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

§ 5º  Não se aplica o sorteio a que se refere o inciso III do § 4º quando, por sua natureza, o 

procedimento não admitir o empate real, como acontece na fase de lances do pregão, em 

que os lances equivalentes não são considerados iguais, sendo classificados de acordo com 

§ 6º  No caso do pregão, após o encerramento dos lances, a microempresa ou a empresa de 

pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo 

os por item em situação de empate, sob pena de preclusão.  

§ 7º  Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os licitantes apresentarem nova 

proposta será estabelecido pelo órgão ou pela entidade contratante e estará previsto no  

DO QUE FOI COLOCADO NO EDITAL 

18.4. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar 

lance verbal implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última 

. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto 

18.6. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá 

ondente formulação. 

18.7. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as 

propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento 

de lance(s), sempre com base no último preço / lance apresentado, o PREGOEIRO 

examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira 

18.8. O PREGOEIRO decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor 

18.9. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a 



 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

contratação. 

18.10. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da a

do objeto e do preço, também é facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente da 

proposta de menor preço, para que seja obtido preço melhor.

 

18.11. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa 

de pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante 

melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de 

preferência pela ordem de classificação, nos termos do art. 44, da Lei Complementar 

nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer proposta.

 

18.11.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta 

da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

18.12. Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance 

inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 05 

(cinco) minutos, após o encerramento de lances a contar da convocação do pregoeiro, 

ocorrerá a preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou 

revogação do certame. 

18.13. O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no 

presente edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apre

por microempresa ou empresa de pequeno porte. Havendo equivalência de valores no 

intervalo estabelecido no subitem 18.1. será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique àquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova pr

18.13.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 

valor, respeitada a ordem de classificação.

 

Esta é a transcrição do que está descrito no edital referente ao que concerne a este 

instrumento recursal. 

 

OBSERVAÇÕES SOBRE O EMPATE FICTO

 

Claramente, se observa que o instrumento convocatório observa todos os ditames da lei 

 

 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

18.10. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da a

do objeto e do preço, também é facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente da 

proposta de menor preço, para que seja obtido preço melhor. 

18.11. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa 

com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante 

melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de 

preferência pela ordem de classificação, nos termos do art. 44, da Lei Complementar 

ro de 2006, para oferecer proposta. 

18.11.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta 

da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de 

direito de preferência com apresentação de proposta/lance 

inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 05 

(cinco) minutos, após o encerramento de lances a contar da convocação do pregoeiro, 

contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou 

18.13. O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no 

presente edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apre

por microempresa ou empresa de pequeno porte. Havendo equivalência de valores no 

intervalo estabelecido no subitem 18.1. será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique àquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova pr

se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 

valor, respeitada a ordem de classificação.” 

Esta é a transcrição do que está descrito no edital referente ao que concerne a este 

OBSERVAÇÕES SOBRE O EMPATE FICTO

Claramente, se observa que o instrumento convocatório observa todos os ditames da lei 

 

  

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

18.10. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade 

do objeto e do preço, também é facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente da 

18.11. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa 

com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante 

melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de 

preferência pela ordem de classificação, nos termos do art. 44, da Lei Complementar 

18.11.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta 

da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de 

direito de preferência com apresentação de proposta/lance 

inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 05 

(cinco) minutos, após o encerramento de lances a contar da convocação do pregoeiro, 

contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou 

18.13. O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no 

presente edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte. Havendo equivalência de valores no 

intervalo estabelecido no subitem 18.1. será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique àquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta. 

se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 

Esta é a transcrição do que está descrito no edital referente ao que concerne a este 

OBSERVAÇÕES SOBRE O EMPATE FICTO 

Claramente, se observa que o instrumento convocatório observa todos os ditames da lei 



 

complementar 123 e seus artigos aqui mencionados,

como se pode verificar no item 18.11 descrito acima.

 

Ocorre apenas que a Digna Comissão Permanente de Licitações, entendeu que as cláusulas 

do presente edital deveriam ser seguidas linearmente, numa sequência cronológica, o que, 

conforme demonstrado nesta peça recursal, profanaria sobremaneira o que está des

lei complementar 123, ferindo o princípio fundamental da mesma, que é a tentativa de fazer 

com que a micro e pequena empresa tenham a oportunidade de verificar, ao FINAL DA 

ETAPA DE LANCES, se têm condições de 

 

Reputa-se o empate quando houver proposta ofertada por empresa de pequeno porte ou 

microempresa igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta vencedora, quando esta 

for ofertada por outra categoria de entidade empresarial que não as citadas,

modalidade licitatória pregão, na forma presencial ou eletrônica.

 

Cabe ressaltar que este principio básico em nada fere a competitividade do certame, haja 

vista que, o EMPATE FICTO, 

um lance menor que 5% da oferta da empresa ME/EPP concorrente.

 

Ou seja, a lei foi estabelecida corretamente, e, caso a empresa de grande porte deseje, 

seguindo os rigores da lei vencer o certame, basta apenas apresentar os seus lances com a 

diferença minima de 5%, elencados no Artigo 

“§ 2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 

1o deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor 

preço.” 

 

Ou seja, o legislador, quando legislou, visou a 

grande empresa, e as ME/EPP, que são geradoras da grande maioria das colocações 

laborativas da população de nosso país.

 

Basta que a média/grande empresa apresente os seus lances com a diferença de 5%, e o 

EMPATE FICTO não se estabelecerá.

 

Quando a média/grande empresa não obedece este preceito da lei, corre o risco de se 

colocar nesta situação, e pode continuar vencedora do certame ou não, dependendo neste 
 

 

complementar 123 e seus artigos aqui mencionados, estando rigorosamente conforme, 

como se pode verificar no item 18.11 descrito acima. 

Ocorre apenas que a Digna Comissão Permanente de Licitações, entendeu que as cláusulas 

do presente edital deveriam ser seguidas linearmente, numa sequência cronológica, o que, 

conforme demonstrado nesta peça recursal, profanaria sobremaneira o que está des

lei complementar 123, ferindo o princípio fundamental da mesma, que é a tentativa de fazer 

com que a micro e pequena empresa tenham a oportunidade de verificar, ao FINAL DA 

ETAPA DE LANCES, se têm condições de superar o lance ultimo da grande empr

se o empate quando houver proposta ofertada por empresa de pequeno porte ou 

microempresa igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta vencedora, quando esta 

for ofertada por outra categoria de entidade empresarial que não as citadas,

modalidade licitatória pregão, na forma presencial ou eletrônica. 

Cabe ressaltar que este principio básico em nada fere a competitividade do certame, haja 

, só se configura quando a média ou grande empresa apresent

um lance menor que 5% da oferta da empresa ME/EPP concorrente. 

Ou seja, a lei foi estabelecida corretamente, e, caso a empresa de grande porte deseje, 

seguindo os rigores da lei vencer o certame, basta apenas apresentar os seus lances com a 

nima de 5%, elencados no Artigo 44: 

§ 2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 

artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor 

Ou seja, o legislador, quando legislou, visou a ISONOMIA, a EQUIDADE

grande empresa, e as ME/EPP, que são geradoras da grande maioria das colocações 

laborativas da população de nosso país. 

Basta que a média/grande empresa apresente os seus lances com a diferença de 5%, e o 

não se estabelecerá. 

Quando a média/grande empresa não obedece este preceito da lei, corre o risco de se 

colocar nesta situação, e pode continuar vencedora do certame ou não, dependendo neste 

 

  

estando rigorosamente conforme, 

Ocorre apenas que a Digna Comissão Permanente de Licitações, entendeu que as cláusulas 

do presente edital deveriam ser seguidas linearmente, numa sequência cronológica, o que, 

conforme demonstrado nesta peça recursal, profanaria sobremaneira o que está descrito na 

lei complementar 123, ferindo o princípio fundamental da mesma, que é a tentativa de fazer 

com que a micro e pequena empresa tenham a oportunidade de verificar, ao FINAL DA 

superar o lance ultimo da grande empresa.  

se o empate quando houver proposta ofertada por empresa de pequeno porte ou 

microempresa igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta vencedora, quando esta 

for ofertada por outra categoria de entidade empresarial que não as citadas, tratando-se da 

Cabe ressaltar que este principio básico em nada fere a competitividade do certame, haja 

só se configura quando a média ou grande empresa apresenta 

Ou seja, a lei foi estabelecida corretamente, e, caso a empresa de grande porte deseje, 

seguindo os rigores da lei vencer o certame, basta apenas apresentar os seus lances com a 

§ 2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 

artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor 

EQUIDADE entre a média e 

grande empresa, e as ME/EPP, que são geradoras da grande maioria das colocações 

Basta que a média/grande empresa apresente os seus lances com a diferença de 5%, e o 

Quando a média/grande empresa não obedece este preceito da lei, corre o risco de se 

colocar nesta situação, e pode continuar vencedora do certame ou não, dependendo neste 



 

momento, se a empresa em segundo lugar, no caso ME/EPP, tem condições ou não de 

baixar ainda mais o seu lance, dentro do seu limite aceitável para oferecer o que o objeto do 

respectivo processo licitatório solicita.

 

No ensejo, é importante salientar que 

aplica logo após o encerramento dos la

negociação. 

 

Segundo a Diretora da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão

  

“a negociacao de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 

lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate 

de propostas e classificação final dos fornecedores participantes. os 

demais procedimentos ou fases permanecem inalterados”.

 

Outrossim, cumpre ressaltar que 

repita-se, o art. 45 da LC 123/06, em seu § 3º, determina que “no caso de pregão, a 

microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 

lances, sob pena de preclusão”, ou seja, 

legal determina que o momento de desempate ocorre depois do encerramento dos lances; a 

duas porque se a negociação fosse permitida antes do desempate

não teria utilidade, seria letra morta

LC para promover o acesso das ME’s e EPP’s aos mercados.

 

Trata-se, portanto, de obediência ao princípio da legalidade

 

Sobre o tema, os constituintes, por ocasião da elaboração da 

Federativa do Brasil de 1988, preocupados com a transparência e legalidade nas licitações 

públicas, inseriram no texto ordenamento 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

 

 

momento, se a empresa em segundo lugar, no caso ME/EPP, tem condições ou não de 

xar ainda mais o seu lance, dentro do seu limite aceitável para oferecer o que o objeto do 

respectivo processo licitatório solicita. 

No ensejo, é importante salientar que no caso de pregão o direito de preferência se 

aplica logo após o encerramento dos lances, ou seja, antes da fase de 

Diretora da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão- Senhora. Loreni F. Foresti: 

de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 

lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate 

de propostas e classificação final dos fornecedores participantes. os 

demais procedimentos ou fases permanecem inalterados”.

m, cumpre ressaltar que esta é a interpretação lógica da norma

se, o art. 45 da LC 123/06, em seu § 3º, determina que “no caso de pregão, a 

microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 

lances, sob pena de preclusão”, ou seja, não há falar em negociação, eis que o dispositivo 

legal determina que o momento de desempate ocorre depois do encerramento dos lances; a 

se a negociação fosse permitida antes do desempate, o dispositivo legal 

não teria utilidade, seria letra morta, o que contraria a intenção do legislador ao criar a 

LC para promover o acesso das ME’s e EPP’s aos mercados. 

ediência ao princípio da legalidade. 

Sobre o tema, os constituintes, por ocasião da elaboração da Constituição da República 

, preocupados com a transparência e legalidade nas licitações 

públicas, inseriram no texto ordenamento claro e objetivo. Vejamos: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

 

  

momento, se a empresa em segundo lugar, no caso ME/EPP, tem condições ou não de 

xar ainda mais o seu lance, dentro do seu limite aceitável para oferecer o que o objeto do 

no caso de pregão o direito de preferência se 

antes da fase de 

Diretora da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do 

de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro 

lugar, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate 

de propostas e classificação final dos fornecedores participantes. os 

demais procedimentos ou fases permanecem inalterados”. 

esta é a interpretação lógica da norma. A uma porque, 

se, o art. 45 da LC 123/06, em seu § 3º, determina que “no caso de pregão, a 

microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 

, eis que o dispositivo 

legal determina que o momento de desempate ocorre depois do encerramento dos lances; a 

, o dispositivo legal 

contraria a intenção do legislador ao criar a 

Constituição da República 

, preocupados com a transparência e legalidade nas licitações 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 



 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, (...)

 

A Lei de Licitações estabelece que:

 

Art. 3o A licitação destina

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

correlatos.     

 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos:

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo, inclusive nos casos de sociedade

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 

sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12

8.248, de 23 de outubro de 1991;  

 

Sobre o tema, o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles ensinou que:

 

“Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não 

proíbe, na Administração Pública só é permi

A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’; para o administrador 

público significa ‘deve fazer assim’”.[i]

[i] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 20. ed. São Paulo: 

Malheiros, 1995. p. 83. 

 

Por fim, analisando o texto editalício, não 
 

 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

e, (...) 

A Lei de Licitações estabelece que: 

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

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 

sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 

8.248, de 23 de outubro de 1991;   

Sobre o tema, o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles ensinou que: 

“Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não 

proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’; para o administrador 

público significa ‘deve fazer assim’”.[i] 

[i] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 20. ed. São Paulo: 

texto editalício, não se verifica a possibilidade de interpretação 

 

  

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

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 

admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

s cooperativas, e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 

sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

deste artigo e no art. 3o da Lei no 

“Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não 

tido fazer o que a lei autoriza. 

A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’; para o administrador 

[i] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 20. ed. São Paulo: 

a possibilidade de interpretação 



 

divergente do que foi exposto.

 

 

Segue algumas jurisprudências dentre outras muitas disponíveis n

Superiores quanto à ILEGALIDADE de se colocar uma 

ANTES do cumprimento do EMPATE FICTO:

 

Superior Tribunal de Justiça STJ 

2384 GO 2018/0147670-1 

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2.384 
RELATORA : MINISTRA PRESIDENTE DO STJ
REQUERENTE : SANEAMENTO DE GOIAS S/A
ADVOGADOS : ANDRÉ FERNANDES DA SILVA 
PAULO EUGENIO DE CASTRO POZZOBOM 
RODRIGO RAFAEL GARCIA PINTO 
REQUERIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES. : TERRANOVA TRUST SANEAMENTO

Trata-se de pedido de suspensão de liminar e de sentença formulado por 
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. visando sustar os efeitos da decisão do 
Desembargador Fausto Moreira Diniz do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, 
nos autos do Agravo de Instrume
de efeito suspensivo, mantendo na íntegra a liminar concedida pelo Juízo da 1.ª Vara de 
Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, nos autos do Mandado de Segurança n.º 
5466762-67.2017.8.09.0051.
a) Decisão de primeiro grau 
"Na espécie, verifico estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão da 
medida antecipatória. Aflora do caderno processual (doc
que a Impetrante, durante a fase de lances do referido pregão, ofertou o preço de R$ 
1,59 para seu produto, enquanto que 
foi declarado vencedor, sendo posteriormente
rebaixado para R$ 1,43 durante a fase de negociação, preço final considerado para o 
fechamento da contratação.

É possível perceber, portanto, que 
diferença entre os valores apresentados foi de apenas um centavo, estando,
ao que tudo indica, dentro do percentual de 5% (cinco por cento) 
considerado como empate técnico pelo § 2º do artigo 44 da Lei
Complementar nº 123/2006, 
Impetrante o direito de oferecimento de nova proposta em valo
da empresa em tese vencedora, o que, à primeira vista, não parece ter 
ocorrido em sede do pregão
É que, ao que parece, 
negociações entre a empresa vencedora e o pregoeiro, o que terminou 
do preço pelo valor de R$ 1,43,
propostas da Impetrante, como se pode perceber da transcrição das comunicações do 
pregão que instruem a inicial.

 

 

divergente do que foi exposto. 

Segue algumas jurisprudências dentre outras muitas disponíveis n

Superiores quanto à ILEGALIDADE de se colocar uma FASE DE 

ANTES do cumprimento do EMPATE FICTO: 

Superior Tribunal de Justiça STJ - SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA : SLS 

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2.384 - GO (2018/0147670
RELATORA : MINISTRA PRESIDENTE DO STJ 
REQUERENTE : SANEAMENTO DE GOIAS S/A 
ADVOGADOS : ANDRÉ FERNANDES DA SILVA - GO027091 
PAULO EUGENIO DE CASTRO POZZOBOM - GO026557 
RODRIGO RAFAEL GARCIA PINTO - GO045448 
REQUERIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 
INTERES. : TERRANOVA TRUST SANEAMENTO LTDA 

se de pedido de suspensão de liminar e de sentença formulado por 
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. visando sustar os efeitos da decisão do 
Desembargador Fausto Moreira Diniz do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, 
nos autos do Agravo de Instrumento n.º 5062185.36.2018.8.09.0000, indeferiu o pedido 
de efeito suspensivo, mantendo na íntegra a liminar concedida pelo Juízo da 1.ª Vara de 
Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, nos autos do Mandado de Segurança n.º 

67.2017.8.09.0051. 
de primeiro grau deferitória da liminar no mandamus:

"Na espécie, verifico estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão da 
medida antecipatória. Aflora do caderno processual (doc. atasaneago7.pdf, da inicial) 
que a Impetrante, durante a fase de lances do referido pregão, ofertou o preço de R$ 
1,59 para seu produto, enquanto que a concorrente ofertou o preço de R$ 1,58, o qual 
foi declarado vencedor, sendo posteriormente 

para R$ 1,43 durante a fase de negociação, preço final considerado para o 
fechamento da contratação. 

É possível perceber, portanto, que ao final da fase de oferecimento de lances, a 
diferença entre os valores apresentados foi de apenas um centavo, estando,
ao que tudo indica, dentro do percentual de 5% (cinco por cento) 
considerado como empate técnico pelo § 2º do artigo 44 da Lei
Complementar nº 123/2006, de modo que deveria ter sido garantido à 
Impetrante o direito de oferecimento de nova proposta em valo
da empresa em tese vencedora, o que, à primeira vista, não parece ter 
ocorrido em sede do pregão. 
É que, ao que parece, após o fechamento da fase de lances apenas teria havido 
negociações entre a empresa vencedora e o pregoeiro, o que terminou 
do preço pelo valor de R$ 1,43, tendo sido desconsideradas as irresignações e novas 
propostas da Impetrante, como se pode perceber da transcrição das comunicações do 
pregão que instruem a inicial. 

 

  

Segue algumas jurisprudências dentre outras muitas disponíveis nos Tribunais 

 NEGOCIAÇÃO 

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA : SLS 

GO (2018/0147670-1) 

se de pedido de suspensão de liminar e de sentença formulado por 
SANEAMENTO DE GOIÁS S.A. visando sustar os efeitos da decisão do 
Desembargador Fausto Moreira Diniz do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, 

nto n.º 5062185.36.2018.8.09.0000, indeferiu o pedido 
de efeito suspensivo, mantendo na íntegra a liminar concedida pelo Juízo da 1.ª Vara de 
Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, nos autos do Mandado de Segurança n.º 

mandamus: 
"Na espécie, verifico estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão da 

. atasaneago7.pdf, da inicial) 
que a Impetrante, durante a fase de lances do referido pregão, ofertou o preço de R$ 

a concorrente ofertou o preço de R$ 1,58, o qual 

para R$ 1,43 durante a fase de negociação, preço final considerado para o 

ao final da fase de oferecimento de lances, a 
diferença entre os valores apresentados foi de apenas um centavo, estando, 
ao que tudo indica, dentro do percentual de 5% (cinco por cento) 
considerado como empate técnico pelo § 2º do artigo 44 da Lei 

de modo que deveria ter sido garantido à 
Impetrante o direito de oferecimento de nova proposta em valor menor ao 
da empresa em tese vencedora, o que, à primeira vista, não parece ter 

após o fechamento da fase de lances apenas teria havido 
negociações entre a empresa vencedora e o pregoeiro, o que terminou no fechamento 

tendo sido desconsideradas as irresignações e novas 
propostas da Impetrante, como se pode perceber da transcrição das comunicações do 



 

Portanto, é forte a probabilidade de que a pr
ser acolhida quando do julgamento do presente feito, fato revelador da presença, no 
caso concreto, do fumus boni juris, restando autorizada a concessão da medida 
antecipatória postulada.
Ademais, é evidente que 
acarretar prejuízos gravíssimos à Impetrante,
sido firmado, ficando demonstrado, assim, o 
b) Decisão do Desembargador que indeferiu o ef
instrumento: 
"No caso em testilha, observa
exarado na ação mandamental. Nesse contexto, pela narrativa realizada na peça 
recursal, bem como pela apreciação dos documentos colacionados aos autos, numa 
análise superficial da matéria, próprio do momento processual, não antevejo presentes 
os requisitos aptos a supedanear o pedido ora vindicado.
Sem qualquer pretensão de adiantar o 
necessária apreciação, verifica
guarida no juízo de probabilidade do direito aventado na exordial do agravo, ante a 
previsão expressa no artigo 45, § 3º,
da Lei Complementar nº 123/06, segundo o qual ?
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.? 
destaquei), em contraposição

55, 105 e 114 da ata de pregão eletrônico) 
9.2.3.1, que prescreve seja

Assim, evidenciada a possível ilegalidade em não se permitir a apresentação de proposta 
pela Interessada, a ultimação do certame licitatório representaria 
coletividade no transcurso de um processo livre de vícios que possam c
ato administrativo, mormente no alijamento de licitante em contrariedade à legislação, 
que pode macular a isonomia do certame e abrir brechas a questionamento sobre 
existência de direcionamento.
(...) 
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspe

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DENÚNCIA N. 944729  

Denunciante: RG Pneus Ltda. 

Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Belo Oriente 

Partes: Pietro Chaves Filho e RJ Comércio de Lubrificantes Eirelli EPP 

MPTC: Cristina Andrade Melo 

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO HAMILTON COELHO 

E M E N T A DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO. Julgada improcedente a 

denúncia, considerando que não foram confirmadas as irregularidades apontadas pela 

denunciante. 

Argumenta a denunciante 
 

 

é forte a probabilidade de que a pretensão veiculada na peça matriz venha a 
ser acolhida quando do julgamento do presente feito, fato revelador da presença, no 
caso concreto, do fumus boni juris, restando autorizada a concessão da medida 
antecipatória postulada. 
Ademais, é evidente que a não concessão da medida pretendida será capaz de 
acarretar prejuízos gravíssimos à Impetrante, até mesmo pelo fato de o contrato já ter 
sido firmado, ficando demonstrado, assim, o periculum in mora
b) Decisão do Desembargador que indeferiu o efeito suspensivo no agravo de

"No caso em testilha, observa-se que a agravante postula a suspensão do édito judicial 
exarado na ação mandamental. Nesse contexto, pela narrativa realizada na peça 
recursal, bem como pela apreciação dos documentos colacionados aos autos, numa 

rficial da matéria, próprio do momento processual, não antevejo presentes 
os requisitos aptos a supedanear o pedido ora vindicado. 
Sem qualquer pretensão de adiantar o meritum recursae, mas dando a esta decisão a 
necessária apreciação, verifica-se que a relevância da fundamentação não encontra 
guarida no juízo de probabilidade do direito aventado na exordial do agravo, ante a 
previsão expressa no artigo 45, § 3º, 
da Lei Complementar nº 123/06, segundo o qual ?No caso de pregão, a 
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.? (sic, 

em contraposição com a conduta adotada pelo pregoeiro
55, 105 e 114 da ata de pregão eletrônico) e com o disposto no Edital do certame

que prescreve seja-lhe oportunizada tal providência após a fase de negociação 
com a vencedora." (fls. 143-144) 

Assim, evidenciada a possível ilegalidade em não se permitir a apresentação de proposta 
pela Interessada, a ultimação do certame licitatório representaria 

no transcurso de um processo livre de vícios que possam c
ato administrativo, mormente no alijamento de licitante em contrariedade à legislação, 
que pode macular a isonomia do certame e abrir brechas a questionamento sobre 
existência de direcionamento. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão de segurança.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Denunciante: RG Pneus Ltda.  

Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Belo Oriente  

Partes: Pietro Chaves Filho e RJ Comércio de Lubrificantes Eirelli EPP 

ndrade Melo  

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO HAMILTON COELHO  

E M E N T A DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO. Julgada improcedente a 

denúncia, considerando que não foram confirmadas as irregularidades apontadas pela 

Argumenta a denunciante que houve ilegalidade na decisão do recurso 

 

  

etensão veiculada na peça matriz venha a 
ser acolhida quando do julgamento do presente feito, fato revelador da presença, no 
caso concreto, do fumus boni juris, restando autorizada a concessão da medida 

não concessão da medida pretendida será capaz de 
até mesmo pelo fato de o contrato já ter 

periculum in mora." (fl. 110) 
eito suspensivo no agravo de 

se que a agravante postula a suspensão do édito judicial 
exarado na ação mandamental. Nesse contexto, pela narrativa realizada na peça 
recursal, bem como pela apreciação dos documentos colacionados aos autos, numa 

rficial da matéria, próprio do momento processual, não antevejo presentes 

, mas dando a esta decisão a 
levância da fundamentação não encontra 

guarida no juízo de probabilidade do direito aventado na exordial do agravo, ante a 

No caso de pregão, a 
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 

com a conduta adotada pelo pregoeiro (sequências nºs 
com o disposto no Edital do certame, item 

lhe oportunizada tal providência após a fase de negociação 

Assim, evidenciada a possível ilegalidade em não se permitir a apresentação de proposta 
pela Interessada, a ultimação do certame licitatório representaria lesão ao interesse da 

no transcurso de um processo livre de vícios que possam comprometer o 
ato administrativo, mormente no alijamento de licitante em contrariedade à legislação, 
que pode macular a isonomia do certame e abrir brechas a questionamento sobre 

nsão de segurança. 

Partes: Pietro Chaves Filho e RJ Comércio de Lubrificantes Eirelli EPP  

E M E N T A DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ARQUIVAMENTO. Julgada improcedente a 

denúncia, considerando que não foram confirmadas as irregularidades apontadas pela 

que houve ilegalidade na decisão do recurso 



 

administrativo, interposto pela empresa RJ Comércio de Lubrificantes Eirelli 

EPP, que lhe conferiu o direito de preferência para contratação previsto na Lei 

Complementar n.º 123/06 em relação aos itens 13, 14, 15

Recebida a denúncia, fl. 81, e distribuída à minha relatoria, fl. 82, indeferi o 

pedido de liminar, fls. 83/90, e determinei a remessa dos autos ao órgão 

técnico para análise, e, posteriormente, ao Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas para exame preliminar.

(...) 

Reiterando e ratificando o entendimento esposado no despacho que indeferiu a 

liminar, fls. 83/90, 

verificação da ocorrência de 

disputa e antes da 
efetividade da preferência para contratação para microempresa e empresa 

de pequeno porte.

fase de disputas, fls. 78/80, bem como aquelas apresentadas no final da f

de disputas e antes da negociação, fls. 73/74, constato que a empresa 

classificada provisoriamente em primeiro lugar, nos itens questionados, foi a 

denunciante, não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, observando

alegado, encontravam

exercício do direito de preferência para fins de 

desempate.

expresso no despacho de fls. 83/9

 

Segue algumas jurisprudências dentre outras muitas disponíveis nos Tribunais 

Superiores quanto ao cumprimento do EMPATE FICTO:

 

Acórdão do TCU (Tribunal de Contas da União)

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br

ACÓRDÃO 2437/2016 - PLENÁRIO

Relator AUGUSTO NARDES

Data da sessão 

 

 

administrativo, interposto pela empresa RJ Comércio de Lubrificantes Eirelli 

EPP, que lhe conferiu o direito de preferência para contratação previsto na Lei 

Complementar n.º 123/06 em relação aos itens 13, 14, 15

Recebida a denúncia, fl. 81, e distribuída à minha relatoria, fl. 82, indeferi o 

pedido de liminar, fls. 83/90, e determinei a remessa dos autos ao órgão 

técnico para análise, e, posteriormente, ao Ministério Público junto ao Tribunal 

tas para exame preliminar. 

Reiterando e ratificando o entendimento esposado no despacho que indeferiu a 

liminar, fls. 83/90, assinalo que o momento adequado 

verificação da ocorrência de empate ficto é após o encerramento da 

antes da negociação, sob pena de se retirar a 

efetividade da preferência para contratação para microempresa e empresa 

de pequeno porte. Analisando as propostas apresentadas antes do início da 

fase de disputas, fls. 78/80, bem como aquelas apresentadas no final da f

de disputas e antes da negociação, fls. 73/74, constato que a empresa 

classificada provisoriamente em primeiro lugar, nos itens questionados, foi a 

denunciante, não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, observando-se que as diferenças entre as propostas, ao contrário do 

alegado, encontravam-se dentro da margem de 5%, o que assegura o 

exercício do direito de preferência para fins de 

desempate. Assim, acorde com o Parquet, e ratificando o juízo liminar 

expresso no despacho de fls. 83/90, afasto a irregularidade denunciada.

Segue algumas jurisprudências dentre outras muitas disponíveis nos Tribunais 

Superiores quanto ao cumprimento do EMPATE FICTO: 

Acórdão do TCU (Tribunal de Contas da União) 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br 

PLENÁRIO 

AUGUSTO NARDES    Processo 026.089/2015

 21/09/2016  Número da ata 36/2016 

 

  

administrativo, interposto pela empresa RJ Comércio de Lubrificantes Eirelli 

EPP, que lhe conferiu o direito de preferência para contratação previsto na Lei 

Complementar n.º 123/06 em relação aos itens 13, 14, 15, 22, 23 e 24. 

Recebida a denúncia, fl. 81, e distribuída à minha relatoria, fl. 82, indeferi o 

pedido de liminar, fls. 83/90, e determinei a remessa dos autos ao órgão 

técnico para análise, e, posteriormente, ao Ministério Público junto ao Tribunal 

Reiterando e ratificando o entendimento esposado no despacho que indeferiu a 

o momento adequado para a 

é após o encerramento da 

, sob pena de se retirar a 

efetividade da preferência para contratação para microempresa e empresa 

Analisando as propostas apresentadas antes do início da 

fase de disputas, fls. 78/80, bem como aquelas apresentadas no final da fase 

de disputas e antes da negociação, fls. 73/74, constato que a empresa 

classificada provisoriamente em primeiro lugar, nos itens questionados, foi a 

denunciante, não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno 

as entre as propostas, ao contrário do 

o que assegura o 

exercício do direito de preferência para fins de 

Assim, acorde com o Parquet, e ratificando o juízo liminar 

0, afasto a irregularidade denunciada. 

Segue algumas jurisprudências dentre outras muitas disponíveis nos Tribunais 
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Recorrente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

Entidade Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

Acórdão 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de 

reexame interposto contra o Acórdão nº 2.776/2015

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Uniã

Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:

(...) 

37. Relativamente à inobservância ao § 2º do artigo 44 da Lei 

Complementar 123/2006, de acordo com a representante, o pregoeiro, 

após desclassificar as propostas das empresas E

serem inexequíveis, convocou a empresa Quattro Serv Serviços Gerais 

Ltda., sem observar a Lei da Micro e Pequena Empresa e a regra contida 

no item 12.13.3 do edital

L&S Soluções em Serviços de

da zona de empate ficto de 5% superior à proposta melhor classificada

(da empresa Quattro).

38. Tal fato ocorreu, segundo alegado, em razão da não desclassificação 

das empresas que apresentaram propostas 

lances, o que impediu que o sistema eletrônico de licitação identificasse 

as microempresas e empresas de pequeno porte em condição de empate, 

o que deveria ter sido corrigido manualmente pelo pregoeiro conforme 

dispõe o item 12.12.4 do edital (peça 1, p. 10

 

39. Com efeito, a empresa L & S consta no sistema licitação

microempresa (peça 1, p. 112). Além disso, verifica

empresa registrou sua proposta em 31/7/2015 no valor de R$ 4.000.000,00. 

A empresa Quattro ofertou o valor de R$ 3.999.926,33, na fase de lances. 

Assim, constata

estava dentro do intervalo de 5% superior à proposta detentora do melhor 

lance e, em princípio, teria o direito de preferênci

termos do item 12.13 do edital (peça 1, p. 44) e do art. 44, § 2º, da Lei 

Complementar 123/2006

 
 

 

Recorrente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de 

reexame interposto contra o Acórdão nº 2.776/2015-TCU

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Uniã

Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:

37. Relativamente à inobservância ao § 2º do artigo 44 da Lei 

Complementar 123/2006, de acordo com a representante, o pregoeiro, 

após desclassificar as propostas das empresas Eficaz e Colibra, por 

serem inexequíveis, convocou a empresa Quattro Serv Serviços Gerais 

Ltda., sem observar a Lei da Micro e Pequena Empresa e a regra contida 

no item 12.13.3 do edital, eis que deixou de convocar a microempresa 

L&S Soluções em Serviços de Limpeza Ltda. que apresentou lance dentro 

da zona de empate ficto de 5% superior à proposta melhor classificada

(da empresa Quattro). 

 

38. Tal fato ocorreu, segundo alegado, em razão da não desclassificação 

das empresas que apresentaram propostas irrisórias anteriores a fase de 

lances, o que impediu que o sistema eletrônico de licitação identificasse 

as microempresas e empresas de pequeno porte em condição de empate, 

o que deveria ter sido corrigido manualmente pelo pregoeiro conforme 

12.12.4 do edital (peça 1, p. 10-12). 

39. Com efeito, a empresa L & S consta no sistema licitação

microempresa (peça 1, p. 112). Além disso, verifica-se que a aludida 

empresa registrou sua proposta em 31/7/2015 no valor de R$ 4.000.000,00. 

sa Quattro ofertou o valor de R$ 3.999.926,33, na fase de lances. 

constata-se que a proposta apresentada pela empresa L & S 

estava dentro do intervalo de 5% superior à proposta detentora do melhor 

lance e, em princípio, teria o direito de preferência na contratação, nos 

termos do item 12.13 do edital (peça 1, p. 44) e do art. 44, § 2º, da Lei 

Complementar 123/2006. 

 

  

Recorrente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero. 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de 

TCU-Plenário, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 

Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

37. Relativamente à inobservância ao § 2º do artigo 44 da Lei 

Complementar 123/2006, de acordo com a representante, o pregoeiro, 

ficaz e Colibra, por 

serem inexequíveis, convocou a empresa Quattro Serv Serviços Gerais 

Ltda., sem observar a Lei da Micro e Pequena Empresa e a regra contida 

, eis que deixou de convocar a microempresa 

Limpeza Ltda. que apresentou lance dentro 

da zona de empate ficto de 5% superior à proposta melhor classificada 

38. Tal fato ocorreu, segundo alegado, em razão da não desclassificação 

irrisórias anteriores a fase de 

lances, o que impediu que o sistema eletrônico de licitação identificasse 

as microempresas e empresas de pequeno porte em condição de empate, 

o que deveria ter sido corrigido manualmente pelo pregoeiro conforme 

39. Com efeito, a empresa L & S consta no sistema licitação-e como 

se que a aludida 

empresa registrou sua proposta em 31/7/2015 no valor de R$ 4.000.000,00. 

sa Quattro ofertou o valor de R$ 3.999.926,33, na fase de lances. 

se que a proposta apresentada pela empresa L & S 

estava dentro do intervalo de 5% superior à proposta detentora do melhor 

a na contratação, nos 

termos do item 12.13 do edital (peça 1, p. 44) e do art. 44, § 2º, da Lei 



 

(...) 

 

41. Assim, a omissão no edital quanto à desclassificação de propostas 

inexequíveis antes da fase de lances e 

ocorrido pelo pregoeiro

existência de situação de empate ficto das propostas de preços, 

resultou no não chamamento de microempresa que, a 

princípio, teria direito de preferência de contratação, 

nos termos do art. 44,

123/2006. Diante disso, assiste razão às alegações da 

representante quanto a esse ponto.

 

 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.579.896 

RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES 

RECORRENTE : MERCANTIL CIDADE LTDA 

ADVOGADO : TAYANA SANTOS JERONIMO 

RECORRIDO : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROCURADOR : MARCO ANTÔNIO PINTO DA SILVA E OUTRO (S) 

RN001980 DECISÃO Vistos, etc. Trata

por Mercantil Cidade Ltda., com fundament

do art. 105 da CF/1988, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Norte, publicado na vigência do CPC/1973, 

assim ementado (e

ADMINISTRATIVO. MANDADO 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

MICROEMPRESA. ALEGADO 

RECUSA DO EXERCÍCIO DO DIREITO AO EMPATE FICTO E, VIA DE 

CONSEQUÊNCIA, AO ARREMATE DO LOTE

...... 

MÉRITO: CASO CONCRETO EM QUE RESTOU CONSTATADA A 

 

 

41. Assim, a omissão no edital quanto à desclassificação de propostas 

inexequíveis antes da fase de lances e a falta de percepção

ocorrido pelo pregoeiro, de que o sistema não identificou a 

existência de situação de empate ficto das propostas de preços, 

resultou no não chamamento de microempresa que, a 

princípio, teria direito de preferência de contratação, 

nos termos do art. 44, § 2º, da Lei Complementar 

123/2006. Diante disso, assiste razão às alegações da 

representante quanto a esse ponto. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.579.896 - RN (2016/0020189-1)  

RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES  

RECORRENTE : MERCANTIL CIDADE LTDA  

ADVOGADO : TAYANA SANTOS JERONIMO - RN010148 

RECORRIDO : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROCURADOR : MARCO ANTÔNIO PINTO DA SILVA E OUTRO (S) 

RN001980 DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso especial interposto 

por Mercantil Cidade Ltda., com fundamento nas alíneas a e c do inciso III 

do art. 105 da CF/1988, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Norte, publicado na vigência do CPC/1973, 

assim ementado (e-STJ, fls. 164/165): CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

MICROEMPRESA. ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO PELA 

RECUSA DO EXERCÍCIO DO DIREITO AO EMPATE FICTO E, VIA DE 

CONSEQUÊNCIA, AO ARREMATE DO LOTE 

CASO CONCRETO EM QUE RESTOU CONSTATADA A 

 

  

41. Assim, a omissão no edital quanto à desclassificação de propostas 

a falta de percepção do 

, de que o sistema não identificou a 

existência de situação de empate ficto das propostas de preços, 

resultou no não chamamento de microempresa que, a 

princípio, teria direito de preferência de contratação, 

§ 2º, da Lei Complementar 

123/2006. Diante disso, assiste razão às alegações da 

RN010148  

RECORRIDO : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

PROCURADOR : MARCO ANTÔNIO PINTO DA SILVA E OUTRO (S) - 

se de recurso especial interposto 

o nas alíneas a e c do inciso III 

do art. 105 da CF/1988, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Norte, publicado na vigência do CPC/1973, 

STJ, fls. 164/165): CONSTITUCIONAL E 

DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO PELA 

RECUSA DO EXERCÍCIO DO DIREITO AO EMPATE FICTO E, VIA DE 

CASO CONCRETO EM QUE RESTOU CONSTATADA A 



 

EXISTÊNCIA DO EMPATE PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO 

PARA OFERTA DE MELHOR LANCE DA MICROEMPRESA MAIS BEM 

CLASSIFICADA. AFRONTA ÀS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 44 E 45 

DA LEI 123/2006. LIMITAÇÕES DO SISTEMA QUE NÃO 

CONDÃO DE SUFRAGAR DIREITO EXPRESSAMENTE ASSENTADO EM 

LEI COMPLEMENTAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. 

CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA NO SENTIDO DE QUE A 

AUTORIDADE COATORA VIABILIZE O ARREMATE DO LOTE PELA 

EMPRESA IMPETRANTE, OBEDECIDOS OS DEM

REGEM A MATÉRIA ATINENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO. 

CONSONÂNCIA PARCIAL COM PARECER DA 16ª PROCURADORIA DE 

JUSTIÇA. l. Publique

(STJ - REsp: 1579896 RN 2016/0020189

FERNANDES, Data de Publicação: DJ

 

A seguir mais alguns Acórdãos do TCU (Tribunal de Contas da União)

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br

 

ACÓRDÃO 2439/2016 - PLENÁRIO

Relator JOSÉ MUCIO MONTEIRO

Data da sessão 

Interessado / Resposável / Recorrente

3. Representante: CTA Engenharia Ambiental Ltda. 

03.826.691/000175)

3.1. Interessado: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(CNPJ 03.646.961/00016

Sumário 

REPRESENTAÇÃO. REFINARIA DE MANAUS. CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE AMOSTRAGENS E ANÁLISES DE GASES DE 

COMBUSTÃO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE MEDIDA 

CAUTELAR. OITIVA PRÉVIA DETERMINADA PELO RELATOR. REJEIÇÃO 

DE AGRAVO. ENTIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA

DE PARTICIPAR DE CERTAME. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 

DETERMINAÇÕES.
 

 

EXISTÊNCIA DO EMPATE PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO 

PARA OFERTA DE MELHOR LANCE DA MICROEMPRESA MAIS BEM 

CLASSIFICADA. AFRONTA ÀS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 44 E 45 

DA LEI 123/2006. LIMITAÇÕES DO SISTEMA QUE NÃO 

CONDÃO DE SUFRAGAR DIREITO EXPRESSAMENTE ASSENTADO EM 

LEI COMPLEMENTAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. 

CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA NO SENTIDO DE QUE A 

AUTORIDADE COATORA VIABILIZE O ARREMATE DO LOTE PELA 

EMPRESA IMPETRANTE, OBEDECIDOS OS DEMAIS REQUISITOS QUE 

REGEM A MATÉRIA ATINENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO. 

CONSONÂNCIA PARCIAL COM PARECER DA 16ª PROCURADORIA DE 

JUSTIÇA. l. Publique-se. Intimem-se.  

REsp: 1579896 RN 2016/0020189-1, Relator: Ministro OG 

FERNANDES, Data de Publicação: DJ 10/08/2018) 

A seguir mais alguns Acórdãos do TCU (Tribunal de Contas da União)

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br 

PLENÁRIO 

JOSÉ MUCIO MONTEIRO -  Processo 020.648/2016

 - 21/09/2016    Número da ata  36/2016

Interessado / Resposável / Recorrente 

3. Representante: CTA Engenharia Ambiental Ltda. - EPP (CNPJ 

03.826.691/000175) 

3.1. Interessado: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(CNPJ 03.646.961/000166) 

REPRESENTAÇÃO. REFINARIA DE MANAUS. CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE AMOSTRAGENS E ANÁLISES DE GASES DE 

COMBUSTÃO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE MEDIDA 

CAUTELAR. OITIVA PRÉVIA DETERMINADA PELO RELATOR. REJEIÇÃO 

DE AGRAVO. ENTIDADE INTEGRANTE DO SISTEMA 

DE PARTICIPAR DE CERTAME. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 

DETERMINAÇÕES. 

 

  

EXISTÊNCIA DO EMPATE PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO 

PARA OFERTA DE MELHOR LANCE DA MICROEMPRESA MAIS BEM 

CLASSIFICADA. AFRONTA ÀS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 44 E 45 

DA LEI 123/2006. LIMITAÇÕES DO SISTEMA QUE NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE SUFRAGAR DIREITO EXPRESSAMENTE ASSENTADO EM 

LEI COMPLEMENTAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. 

CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA NO SENTIDO DE QUE A 

AUTORIDADE COATORA VIABILIZE O ARREMATE DO LOTE PELA 

AIS REQUISITOS QUE 

REGEM A MATÉRIA ATINENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO. 

CONSONÂNCIA PARCIAL COM PARECER DA 16ª PROCURADORIA DE 

1, Relator: Ministro OG 

A seguir mais alguns Acórdãos do TCU (Tribunal de Contas da União) 

020.648/2016-2 

36/2016 

EPP (CNPJ 

3.1. Interessado: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai 

REPRESENTAÇÃO. REFINARIA DE MANAUS. CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE AMOSTRAGENS E ANÁLISES DE GASES DE 

COMBUSTÃO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE MEDIDA 

CAUTELAR. OITIVA PRÉVIA DETERMINADA PELO RELATOR. REJEIÇÃO 

 "S". POSSIBILIDADE 

DE PARTICIPAR DE CERTAME. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. 

AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



 

 

Acórdão 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada 

com base no art. 113, § 1º, 

do Regimento Interno, por meio da qual a licitante CTA Engenharia 

Ambiental Ltda. 

1964015.16.8, Oportunidade 7001719263 (que atualmente se encontra 

suspenso por iniciativa da própria Petrobras), objetivando a contratação 

de serviços de amostragens e análises dos gases de combustão das 

chaminés de fontes fixas das instalações industriais da Refinaria de 

Manaus, com oferta de menor preço de R$ 925.951,22.

 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 

Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com 

fundamento nos arts. 237, inciso VII, e 276, § 2º, do Regimento Interno, 

em: 

 

9.1. conhecer da presente representação para, no mérit

parcialmente procedente, ante a 

as micro e pequenas empresas regulado pela Lei Complementar nº 

123/2006; 

 

9.2. determinar à Petrobras que:

9.2.1. adote medidas assecuratórias da preferência de contrat

situação legal de empate, para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, no caso de retomada do Convite nº 1964015.16.8, Oportunidade nº 

7001719263, suspenso por iniciativa dessa estatal, hipótese em que o 

certame deverá retornar à fase que pe

classificada a apresentação de proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora da licitação;

 

 

ACÓRDÃO 745/2014 - PLENÁRIO

Relator  MARCOS BEMQUERER

Processo 015.762/2013
 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada 

com base no art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII, 

do Regimento Interno, por meio da qual a licitante CTA Engenharia 

Ambiental Ltda. – EPP solicita a suspensão cautelar do Convite nº 

1964015.16.8, Oportunidade 7001719263 (que atualmente se encontra 

por iniciativa da própria Petrobras), objetivando a contratação 

de serviços de amostragens e análises dos gases de combustão das 

chaminés de fontes fixas das instalações industriais da Refinaria de 

Manaus, com oferta de menor preço de R$ 925.951,22.

DAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 

Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com 

fundamento nos arts. 237, inciso VII, e 276, § 2º, do Regimento Interno, 

9.1. conhecer da presente representação para, no mérit

parcialmente procedente, ante a ausência de tratamento diferenciado para 

as micro e pequenas empresas regulado pela Lei Complementar nº 

9.2. determinar à Petrobras que: 

9.2.1. adote medidas assecuratórias da preferência de contrat

situação legal de empate, para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, no caso de retomada do Convite nº 1964015.16.8, Oportunidade nº 

7001719263, suspenso por iniciativa dessa estatal, hipótese em que o 

certame deverá retornar à fase que permita à pequena empresa mais bem 

classificada a apresentação de proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora da licitação; 

PLENÁRIO 

MARCOS BEMQUERER 

015.762/2013-0 

 

  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada 

da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII, 

do Regimento Interno, por meio da qual a licitante CTA Engenharia 

EPP solicita a suspensão cautelar do Convite nº 

1964015.16.8, Oportunidade 7001719263 (que atualmente se encontra 

por iniciativa da própria Petrobras), objetivando a contratação 

de serviços de amostragens e análises dos gases de combustão das 

chaminés de fontes fixas das instalações industriais da Refinaria de 

Manaus, com oferta de menor preço de R$ 925.951,22. 

DAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 

Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com 

fundamento nos arts. 237, inciso VII, e 276, § 2º, do Regimento Interno, 

9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerála 

ausência de tratamento diferenciado para 

as micro e pequenas empresas regulado pela Lei Complementar nº 

9.2.1. adote medidas assecuratórias da preferência de contratação, em 

situação legal de empate, para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, no caso de retomada do Convite nº 1964015.16.8, Oportunidade nº 

7001719263, suspenso por iniciativa dessa estatal, hipótese em que o 

rmita à pequena empresa mais bem 

classificada a apresentação de proposta de preço inferior àquela 



 

Data da sessão 

3. Representante: Dantas Transportes e Instalações Ltda., CNPJ 

63.679.351/0001

3.1. Representada: Empresa VMS Amore, CNPJ 00.395.875/0002

Entidade  Sétimo Comando Aéreo Regional 

 

Sumário 

REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LE

ENQUADRAMENTO DE LICITANTE COMO EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE - EPP. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DESEMPATE ASSEGURADO 

PELO ART. 44, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006. FRAUDE À 

LICITAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL DO CERTAME. DECLARAÇÃO DE 

INIDONEIDADE.

(...) 

12.5. Assim, o VII Comar deu efeitos práticos à redação defeituosa do 

item 3.2 [que aparentemente afastou da licitação todo e qualquer 

tratamento diferenciado das microempresas e empresas de pequeno 

porte, e foi confirmado pela decisão da pregoeira no recur

houve prejuízo no certame, tendo em vista que a única empresa 

inicialmente apta a receber os benefícios da LC 123/2006 (VMS Amore), na 

verdade, estava indevidamente enquadrada como EPP.

 

 

 

ACÓRDÃO 254/2014 - SEGUNDA CÂMARA

Relator ANDRÉ DE CAR

Data da sessão  

Unidade Técnica

Sumário 

AUDITORIA. CONTRATO DE REPASSE. CONSTRUÇÃO DE 

PENITENCIÁRIA EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. IRREGULARIDADES 

NO PROCEDIMENTO 

AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO FEDERAL. DETERMINAÇÕES.

(...) 

2.2 - Interpretação equivocada da Lei complementar 123/2006.
 

 

 26/03/2014 - Número da ata 9/2014 

3. Representante: Dantas Transportes e Instalações Ltda., CNPJ 

63.679.351/0001-90. 

3.1. Representada: Empresa VMS Amore, CNPJ 00.395.875/0002

Sétimo Comando Aéreo Regional - VII Comar.

REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LE

ENQUADRAMENTO DE LICITANTE COMO EMPRESA DE PEQUENO 

EPP. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DESEMPATE ASSEGURADO 

PELO ART. 44, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006. FRAUDE À 

LICITAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL DO CERTAME. DECLARAÇÃO DE 

INIDONEIDADE. 

Assim, o VII Comar deu efeitos práticos à redação defeituosa do 

item 3.2 [que aparentemente afastou da licitação todo e qualquer 

tratamento diferenciado das microempresas e empresas de pequeno 

porte, e foi confirmado pela decisão da pregoeira no recur

houve prejuízo no certame, tendo em vista que a única empresa 

inicialmente apta a receber os benefícios da LC 123/2006 (VMS Amore), na 

verdade, estava indevidamente enquadrada como EPP.

SEGUNDA CÂMARA 

ANDRÉ DE CARVALHO  -  Processo 013.662/2013

  04/02/2014 -  Número da ata  2/2014 

Unidade Técnica   Secex/BA. 

AUDITORIA. CONTRATO DE REPASSE. CONSTRUÇÃO DE 

PENITENCIÁRIA EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. IRREGULARIDADES 

NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. RESCISÃO DO CONTRATO. 

AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO FEDERAL. DETERMINAÇÕES.

Interpretação equivocada da Lei complementar 123/2006.

 

  

3. Representante: Dantas Transportes e Instalações Ltda., CNPJ 

3.1. Representada: Empresa VMS Amore, CNPJ 00.395.875/0002-10. 

VII Comar. 

REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA 

ENQUADRAMENTO DE LICITANTE COMO EMPRESA DE PEQUENO 

EPP. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DESEMPATE ASSEGURADO 

PELO ART. 44, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006. FRAUDE À 

LICITAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL DO CERTAME. DECLARAÇÃO DE 

Assim, o VII Comar deu efeitos práticos à redação defeituosa do 

item 3.2 [que aparentemente afastou da licitação todo e qualquer 

tratamento diferenciado das microempresas e empresas de pequeno 

porte, e foi confirmado pela decisão da pregoeira no recurso]. Mas não 

houve prejuízo no certame, tendo em vista que a única empresa 

inicialmente apta a receber os benefícios da LC 123/2006 (VMS Amore), na 

verdade, estava indevidamente enquadrada como EPP. 

013.662/2013-9 -  

AUDITORIA. CONTRATO DE REPASSE. CONSTRUÇÃO DE 

PENITENCIÁRIA EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. IRREGULARIDADES 

LICITATÓRIO. RESCISÃO DO CONTRATO. 

AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO FEDERAL. DETERMINAÇÕES. 

Interpretação equivocada da Lei complementar 123/2006. 



 

(...) 

Com efeito, segundo o art. 44 da Lei complementar 123/2006, nas 

licitações deve ser assegurado, c

de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Observe-se que, segundo o §1º do mesmo artigo, entende

aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresa

superiores à proposta mais bem classificada. Tal norma é complementada 

pelo inciso I, do art. 45, que determina que, caracterizado o empate (ficto), 

a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado. 

 

Assim, por ficção legal, a proposta da Nordeste Engenharia Ltda. 

efetivamente empatou com a melhor apres

MDA Construções Ltda., sendo

 

 

Do descumprimento do Princípio da Legalidade e da Vincul

ao Instrumento Convocatório e Leis Vigentes

 

Temos profunda convicção de que a intenção desta Douta Comissão Permanente de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte foi a de que estava cumprindo 

exatamente o que manda a lei de Licitações, e em particular, a Lei que regulamenta o 

incentivo e a preferência das micro e pequenas empresas. 

 

É certo que durante a sessão publica do presente pregão, houve um equivoco na 

interpretação dos artigos aqui mencionados, e aos quais nos reporta

visando preservar sobretudo a 

planejado e executado com todo afinco e dedicação por esta Digna Comissão Permanente 

de Licitações. 

 

Mais certo ainda é nossa convicção de que, após as considerações elencadas nesta peça 

 

 

Com efeito, segundo o art. 44 da Lei complementar 123/2006, nas 

licitações deve ser assegurado, como critério de desempate, a preferência 

de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

se que, segundo o §1º do mesmo artigo, entende

aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% 

superiores à proposta mais bem classificada. Tal norma é complementada 

pelo inciso I, do art. 45, que determina que, caracterizado o empate (ficto), 

a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

 

Assim, por ficção legal, a proposta da Nordeste Engenharia Ltda. 

efetivamente empatou com a melhor apresentada, qual seja, a da empresa 

MDA Construções Ltda., sendo-lhe lícito cobri-la. 

Do descumprimento do Princípio da Legalidade e da Vincul

ao Instrumento Convocatório e Leis Vigentes

Temos profunda convicção de que a intenção desta Douta Comissão Permanente de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte foi a de que estava cumprindo 

exatamente o que manda a lei de Licitações, e em particular, a Lei que regulamenta o 

e a preferência das micro e pequenas empresas.  

É certo que durante a sessão publica do presente pregão, houve um equivoco na 

interpretação dos artigos aqui mencionados, e aos quais nos reportamos neste instrrumento

visando preservar sobretudo a lisura de todo o processo licitatório, que sabemos foi 

planejado e executado com todo afinco e dedicação por esta Digna Comissão Permanente 

Mais certo ainda é nossa convicção de que, após as considerações elencadas nesta peça 

 

  

Com efeito, segundo o art. 44 da Lei complementar 123/2006, nas 

omo critério de desempate, a preferência 

de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

se que, segundo o §1º do mesmo artigo, entende-se por empate 

aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

s de pequeno porte sejam iguais ou até 10% 

superiores à proposta mais bem classificada. Tal norma é complementada 

pelo inciso I, do art. 45, que determina que, caracterizado o empate (ficto), 

a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

Assim, por ficção legal, a proposta da Nordeste Engenharia Ltda. 

entada, qual seja, a da empresa 

Do descumprimento do Princípio da Legalidade e da Vinculação 

ao Instrumento Convocatório e Leis Vigentes 

Temos profunda convicção de que a intenção desta Douta Comissão Permanente de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte foi a de que estava cumprindo 

exatamente o que manda a lei de Licitações, e em particular, a Lei que regulamenta o 

É certo que durante a sessão publica do presente pregão, houve um equivoco na 

mos neste instrrumento, 

e todo o processo licitatório, que sabemos foi 

planejado e executado com todo afinco e dedicação por esta Digna Comissão Permanente 

Mais certo ainda é nossa convicção de que, após as considerações elencadas nesta peça 



 

recursal, esta CPL irá prontamente rever sua decisão proferida durante o pleito, o que em 

nada diminui sua importância, nem mesmo reduz sua capacidade administrativa, muito pelo 

contrário, pois como já dizia o nosso saudoso presidente Juscelino Kubitscheck, o JK, 

“Costumo voltar atrás sim, pois não tenho compromisso com o erro”

palavra erro é deveras forte, pois como existe a forma correta de se reverter, e esta além de 

simples, é regida por lei, tudo não passará de uma interpretação equivocada da lei que 

todo o procedimento licitatório.  

 

Diante de todo os exposto acima, temos que o Senhor Pregoeiro, deve agir conforme a Lei e 

ao estabelecido no Edital, devendo para tanto, se pautar nos Princípios que regem o Direito 

Público. 

 

O Princípio da Legalidade é a regra básica quanto ao direito público, segundo a qual o 

exercício do poder pelos órgãos do Estado deve ser absolutamente de acordo com o direito. 

Todos procedimentos estão dependentes ao comando da lei e às exigências do bem 

comum. 

 

Com relação ao estudo dos princípios, que possuem grande relevância para a Administração 

Pública no Estado de Direito, o maior administrativista em atividade no país, Prof. Celso 

Antônio Bandeira de Mello3, expõe de forma notável e com perfeição:

 

“Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A 

desatenção ao princípio implica ofensa não a um específico mandamento 

obrigatório, mas a todo um sistema de comandos. É a mais grave forma 

de ilegalidade ou inconstitucionalidade

violado, porque representa insurgência contra todo um sistema, 

subversão de seus valores fundamentais, contuméria irremissível a seu 

arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra.” (Grifos nossos)
3 BANDEIRA DE MELO. Celso Antônio. Curso

 

Possui grande relevo, in casu, o princípio da legalidade que é o basilar para a configuração 

do regime jurídico-administrativo, e específico para o Estado de Direito.

 

Nessa esteira, oportuno registrar os comentários do Prof. Marçal Justen Filho4, consignados 

na sua luminosa obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos:

 

 

prontamente rever sua decisão proferida durante o pleito, o que em 

nada diminui sua importância, nem mesmo reduz sua capacidade administrativa, muito pelo 

contrário, pois como já dizia o nosso saudoso presidente Juscelino Kubitscheck, o JK, 

r atrás sim, pois não tenho compromisso com o erro”. No caso em questão, a 

palavra erro é deveras forte, pois como existe a forma correta de se reverter, e esta além de 

simples, é regida por lei, tudo não passará de uma interpretação equivocada da lei que 

todo o procedimento licitatório.   

Diante de todo os exposto acima, temos que o Senhor Pregoeiro, deve agir conforme a Lei e 

ao estabelecido no Edital, devendo para tanto, se pautar nos Princípios que regem o Direito 

Legalidade é a regra básica quanto ao direito público, segundo a qual o 

exercício do poder pelos órgãos do Estado deve ser absolutamente de acordo com o direito. 

Todos procedimentos estão dependentes ao comando da lei e às exigências do bem 

ação ao estudo dos princípios, que possuem grande relevância para a Administração 

Pública no Estado de Direito, o maior administrativista em atividade no país, Prof. Celso 

Antônio Bandeira de Mello3, expõe de forma notável e com perfeição: 

cípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A 

desatenção ao princípio implica ofensa não a um específico mandamento 

obrigatório, mas a todo um sistema de comandos. É a mais grave forma 

de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão 

violado, porque representa insurgência contra todo um sistema, 

subversão de seus valores fundamentais, contuméria irremissível a seu 

arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra.” (Grifos nossos)
3 BANDEIRA DE MELO. Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 23 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 927. 

Possui grande relevo, in casu, o princípio da legalidade que é o basilar para a configuração 

administrativo, e específico para o Estado de Direito.

oportuno registrar os comentários do Prof. Marçal Justen Filho4, consignados 

na sua luminosa obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos:

 

  

prontamente rever sua decisão proferida durante o pleito, o que em 

nada diminui sua importância, nem mesmo reduz sua capacidade administrativa, muito pelo 

contrário, pois como já dizia o nosso saudoso presidente Juscelino Kubitscheck, o JK, 

. No caso em questão, a 

palavra erro é deveras forte, pois como existe a forma correta de se reverter, e esta além de 

simples, é regida por lei, tudo não passará de uma interpretação equivocada da lei que rege 

Diante de todo os exposto acima, temos que o Senhor Pregoeiro, deve agir conforme a Lei e 

ao estabelecido no Edital, devendo para tanto, se pautar nos Princípios que regem o Direito 

Legalidade é a regra básica quanto ao direito público, segundo a qual o 

exercício do poder pelos órgãos do Estado deve ser absolutamente de acordo com o direito. 

Todos procedimentos estão dependentes ao comando da lei e às exigências do bem 

ação ao estudo dos princípios, que possuem grande relevância para a Administração 

Pública no Estado de Direito, o maior administrativista em atividade no país, Prof. Celso 

 

cípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A 

desatenção ao princípio implica ofensa não a um específico mandamento 

obrigatório, mas a todo um sistema de comandos. É a mais grave forma 

, conforme o escalão do princípio 

violado, porque representa insurgência contra todo um sistema, 

subversão de seus valores fundamentais, contuméria irremissível a seu 

arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra.” (Grifos nossos) 
de Direito Administrativo. 23 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 927.   

Possui grande relevo, in casu, o princípio da legalidade que é o basilar para a configuração 

administrativo, e específico para o Estado de Direito. 

oportuno registrar os comentários do Prof. Marçal Justen Filho4, consignados 

na sua luminosa obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: 



 

“O princípio da legalidade disciplina integralmente a atividade 

administrativa, tal como consagr

inc. II, e art. 37). 

sujeitar-se ao disposto na ordem jurídica

É um truísmo afirmar que o princípio da legalidade domina toda a 

atividade administrativa do Estado.

Administração Pública fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de 

lei.” (Grifos nossos)

 

Em perfeita consonância com o texto do art. 3º da LLC, afigura

procedimentos a serem adotados pela Pregoeira

Edital e a Lei. 

 

DA INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS LICITATÓRIAS

 

Os atos de conteúdo normativo são genéricos, porém, o denominado afunilamento 

normativo para a concretização das regras produz o efeito de, ao poucos, res

genérico e abstrato para a aplicação específica no caso concreto.

 

Vejamos a ordem: 

Constituição –>  Leis (art. 59 da CF/88) 

Poderes de Estado –> atos normativos das entidades e órgãos públicos d

desconcentrados (normas operacionais) 

execução –> atos administrativos, etc.

 

A ordem já indica a indispensabilidade primária de se obedecer as regras de ordem 

superior. Assim, independentemente da questão cronológica ou especial da norma, todas 

devem obedecer a Constituição e todas devem ser interpretadas em conformidade aos seus 

preceitos. A mesma ideia afunila

 

Em verdade, as autoridades administrativas devem comprovar junto aos órgãos de controle 

a observância das regras legais.

 

Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de 

 

 

“O princípio da legalidade disciplina integralmente a atividade 

administrativa, tal como consagrado constitucionalmente (CF/88, art. 5º, 

inc. II, e art. 37). Logo, a atividade licitatória deve necessariamente 

se ao disposto na ordem jurídica. 

É um truísmo afirmar que o princípio da legalidade domina toda a 

atividade administrativa do Estado. Como regra, é vedado à 

Administração Pública fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de 

lei.” (Grifos nossos) 

Em perfeita consonância com o texto do art. 3º da LLC, afigura-se certo e induvidoso que os 

procedimentos a serem adotados pela Pregoeira deverão ter como principais balizadores o 

DA INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS LICITATÓRIAS

Os atos de conteúdo normativo são genéricos, porém, o denominado afunilamento 

normativo para a concretização das regras produz o efeito de, ao poucos, res

genérico e abstrato para a aplicação específica no caso concreto. 

>  Leis (art. 59 da CF/88) –> Decreto –> atos normativos da cúpula dos 

> atos normativos das entidades e órgãos públicos d

desconcentrados (normas operacionais) —>  Editais —> Contratos Administrativos 

> atos administrativos, etc. 

indispensabilidade primária de se obedecer as regras de ordem 

independentemente da questão cronológica ou especial da norma, todas 

devem obedecer a Constituição e todas devem ser interpretadas em conformidade aos seus 

preceitos. A mesma ideia afunila-se com a ordem de progressão na aplicação concreta.

autoridades administrativas devem comprovar junto aos órgãos de controle 

a observância das regras legais. 

Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de 

 

  

“O princípio da legalidade disciplina integralmente a atividade 

ado constitucionalmente (CF/88, art. 5º, 

Logo, a atividade licitatória deve necessariamente 

É um truísmo afirmar que o princípio da legalidade domina toda a 

Como regra, é vedado à 

Administração Pública fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de 

se certo e induvidoso que os 

deverão ter como principais balizadores o 

DA INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS LICITATÓRIAS 

Os atos de conteúdo normativo são genéricos, porém, o denominado afunilamento 

normativo para a concretização das regras produz o efeito de, ao poucos, restringir o efeito 

> atos normativos da cúpula dos 

> atos normativos das entidades e órgãos públicos descentralizados ou 

> Contratos Administrativos —>  

indispensabilidade primária de se obedecer as regras de ordem 

independentemente da questão cronológica ou especial da norma, todas 

devem obedecer a Constituição e todas devem ser interpretadas em conformidade aos seus 

se com a ordem de progressão na aplicação concreta. 

autoridades administrativas devem comprovar junto aos órgãos de controle 

Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de 



 

Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de control

aplicação da Lei nº 8.666/93. O interessado ao informar sobre a possibilidade da ocorrência 

de irregularidade passa-se à Administração a obrigação de comprovar a legalidade dos seus 

atos. 

 

Os atos normativos de natureza 

suprimir direitos. Não podem inovar na ordem jurídica. Qualquer lei que fira as regras 

constitucionais sobre alicitação estará eivada pelo vício da inconstitucionalidade. Qualquer 

ato normativo de natureza administrativa que fira as leis e a Constituição será destituído de 

efeitos válidos, logo, deverá ser anulado ou revogado.

 

A Lei de Licitação se utiliza da denominada interpre

pelo órgão que criou a norma.  Encont

art. 6º da Lei nº 8.666/93.  Não existe possibilidade para algum órgão administrativo dar 

a sua própria interpretação à Lei de Licitação.

 

Ainda, no que concerne à forma de atuação dos agentes públicos, 

admitir, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame. Além do mais, estão 

proibidos de estabelecer tratamento diferenciado de natureza comerci

previdenciária entre empresários, nacionais ou estrangeiros.

 

O Edital deverá conter, e o agente público deverá observar as regras isonômicas de 

julgamento. Assim, em igualdade de condições, como critério de desempate

EMPATE FICTO, será assegurada preferência

  

Vejamos que todas essas regras visam estabelecer limites aos agentes públicos 

responsáveis pela elaboração do requerimento ou solicitação (Termo de Referência/Projeto 

Básico) e julgamento das proposta

 

Qualquer conduta, a pratica de ato ou interpretação ilegal, viabilizará a todos quanto 

participem de licitação, bem como aos cidadãos, a tutela do interesse próprio e público, 

pleiteando aos órgãos competentes a fiel observância do procedimento licitat

 

Conforme o Decreto nº 5.450/05, a licitação na modalidade pregão será condicionada aos 
 

 

Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na 

aplicação da Lei nº 8.666/93. O interessado ao informar sobre a possibilidade da ocorrência 

se à Administração a obrigação de comprovar a legalidade dos seus 

Os atos normativos de natureza administrativa, deve-se ressaltar, não podem criar ou 

. Não podem inovar na ordem jurídica. Qualquer lei que fira as regras 

constitucionais sobre alicitação estará eivada pelo vício da inconstitucionalidade. Qualquer 

eza administrativa que fira as leis e a Constituição será destituído de 

efeitos válidos, logo, deverá ser anulado ou revogado. 

A Lei de Licitação se utiliza da denominada interpretação autêntica, ou seja, aquela

pelo órgão que criou a norma.  Encontramos exemplo de interpretação autêntica no texto do 

Não existe possibilidade para algum órgão administrativo dar 

a sua própria interpretação à Lei de Licitação. 

Ainda, no que concerne à forma de atuação dos agentes públicos, estes não poderão 

admitir, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame. Além do mais, estão 

proibidos de estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista e 

previdenciária entre empresários, nacionais ou estrangeiros. 

O Edital deverá conter, e o agente público deverá observar as regras isonômicas de 

julgamento. Assim, em igualdade de condições, como critério de desempate

, será assegurada preferência às ME/EPP. 

Vejamos que todas essas regras visam estabelecer limites aos agentes públicos 

responsáveis pela elaboração do requerimento ou solicitação (Termo de Referência/Projeto 

Básico) e julgamento das propostas. 

Qualquer conduta, a pratica de ato ou interpretação ilegal, viabilizará a todos quanto 

participem de licitação, bem como aos cidadãos, a tutela do interesse próprio e público, 

pleiteando aos órgãos competentes a fiel observância do procedimento licitat

Conforme o Decreto nº 5.450/05, a licitação na modalidade pregão será condicionada aos 

 

  

e interno contra irregularidades na 

aplicação da Lei nº 8.666/93. O interessado ao informar sobre a possibilidade da ocorrência 

se à Administração a obrigação de comprovar a legalidade dos seus 

não podem criar ou 

. Não podem inovar na ordem jurídica. Qualquer lei que fira as regras 

constitucionais sobre alicitação estará eivada pelo vício da inconstitucionalidade. Qualquer 

eza administrativa que fira as leis e a Constituição será destituído de 

tação autêntica, ou seja, aquela feita 

ramos exemplo de interpretação autêntica no texto do 

Não existe possibilidade para algum órgão administrativo dar 

estes não poderão 

admitir, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame. Além do mais, estão 

al, legal, trabalhista e 

O Edital deverá conter, e o agente público deverá observar as regras isonômicas de 

julgamento. Assim, em igualdade de condições, como critério de desempate, o denominado 

Vejamos que todas essas regras visam estabelecer limites aos agentes públicos 

responsáveis pela elaboração do requerimento ou solicitação (Termo de Referência/Projeto 

Qualquer conduta, a pratica de ato ou interpretação ilegal, viabilizará a todos quanto 

participem de licitação, bem como aos cidadãos, a tutela do interesse próprio e público, 

pleiteando aos órgãos competentes a fiel observância do procedimento licitatório. 

Conforme o Decreto nº 5.450/05, a licitação na modalidade pregão será condicionada aos 



 

princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 

eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório

objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e 

proporcionalidade (art. 5º). 

 

Qualquer tentativa de interpretação das Leis Licitatórias pelo órgão publico

ordem do afunilamento das leis

desde que não contrarie as demais regras, será perfeitamente aplicável.  No que concerne à 

tal critério, o § 2º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece 

que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, 

não revoga e nem modifica a lei anterior.

 

Frisamos estes fatos apenas para ressaltar que felizmente, como o acontecido neste 

pleito foi apenas de natureza interpretativa, é salutar, 

revisão dos atos do pregoeiro durante a sessão, e retorno da sessão à fase final da 

etapa de lances, onde ocorreu o EMPATE FICTO, pois, que a Administração Pública, 

no curso do processo de licitação, não pode se afastar das reg

estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e 

estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para 

se assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar

estritamente as disposições constantes do edital ou instrumento congênere, dentro 

obviamente do afunilamento das leis conforme demonstrado

 

Ocorre também que, retornando ao EMPATE FICTO, 

prejudicada, haja vista que o mesmo já h

a Lisura e Corretude do processo, a segunda empresa colocada, no caso EPP em 

questão, será convidada ao desempate conforme os ditames da Lei.

 

Diante de todo o exposto, requeremos

lances, bem como dos atos subsequentes áquele, se houverem

sessão de processamento do pregão presencial n.º 018/2019 e posteriormente procedida a 

convocação da segunda colocada, para que possa ser feita uma pos

preços com o vencedor legal, no caso a recorrente, e para a abertura dos envelopes de 

habilitação da mesma . 

 
 

 

princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 

eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório

objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e 

Qualquer tentativa de interpretação das Leis Licitatórias pelo órgão publico

ordem do afunilamento das leis. O Edital de Licitação, por exemplo, é o mais específico e, 

desde que não contrarie as demais regras, será perfeitamente aplicável.  No que concerne à 

tal critério, o § 2º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece 

que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, 

não revoga e nem modifica a lei anterior. 

Frisamos estes fatos apenas para ressaltar que felizmente, como o acontecido neste 

pleito foi apenas de natureza interpretativa, é salutar, imperativo e transparente, a 

revisão dos atos do pregoeiro durante a sessão, e retorno da sessão à fase final da 

etapa de lances, onde ocorreu o EMPATE FICTO, pois, que a Administração Pública, 

no curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma 

estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e 

estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para 

se assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar

estritamente as disposições constantes do edital ou instrumento congênere, dentro 

obviamente do afunilamento das leis conforme demonstrado.  

Ocorre também que, retornando ao EMPATE FICTO, nenhuma das empresas será 

, haja vista que o mesmo já havia se configurado, sendo que, para retornar 

a Lisura e Corretude do processo, a segunda empresa colocada, no caso EPP em 

questão, será convidada ao desempate conforme os ditames da Lei.

Diante de todo o exposto, requeremos a anulação dos atos da sessão 

, bem como dos atos subsequentes áquele, se houverem, e que seja 

sessão de processamento do pregão presencial n.º 018/2019 e posteriormente procedida a 

convocação da segunda colocada, para que possa ser feita uma possivel negociação de 

preços com o vencedor legal, no caso a recorrente, e para a abertura dos envelopes de 

 

  

princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 

eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 

objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e 

Qualquer tentativa de interpretação das Leis Licitatórias pelo órgão publico é aplicável à 

tal de Licitação, por exemplo, é o mais específico e, 

desde que não contrarie as demais regras, será perfeitamente aplicável.  No que concerne à 

tal critério, o § 2º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece 

que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, 

Frisamos estes fatos apenas para ressaltar que felizmente, como o acontecido neste 

imperativo e transparente, a 

revisão dos atos do pregoeiro durante a sessão, e retorno da sessão à fase final da 

etapa de lances, onde ocorreu o EMPATE FICTO, pois, que a Administração Pública, 

ras por ela mesma 

estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e 

estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para 

se assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é necessário observar 

estritamente as disposições constantes do edital ou instrumento congênere, dentro 

nenhuma das empresas será 

avia se configurado, sendo que, para retornar 

a Lisura e Corretude do processo, a segunda empresa colocada, no caso EPP em 

questão, será convidada ao desempate conforme os ditames da Lei. 

 ao final da sessão de 

, e que seja retomada a 

sessão de processamento do pregão presencial n.º 018/2019 e posteriormente procedida a 

sivel negociação de 

preços com o vencedor legal, no caso a recorrente, e para a abertura dos envelopes de 



 

Do dever da autotutela da Administração em rever atos ilegais a 
qualquer tempo.  
 
A licitação pública é um procedimento obrigatório para o Poder Público quando pretende 

realizar contratos para adquirir, locar, alienar bens, contratar a execução de obras ou 

serviços.  

 

Nesse contexto, os princípios da legalidade, da moralidade, da impess

isonomia assumem importante papel para inibir e auxiliar no controle de atos que conflitem 

com essa finalidade pública da licitação. (VERÍSSIMO. Dijonilson Paulo Amaral. 

gerais e específicos da licitação

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=129

55&revista_caderno=4).  

 

Sabedores do empenho e compromisso desta Administração com o presente certame, 

necessário esclarecer que de todo modo, o dever da autotu

de perpetuar atos ilegais e potencialmente ampliar os prejuízos públicos envolvidos. 

 

O princípio da autotutela sempre foi observado no seio da Administração Pública, e está 

contemplado na Súmula nº 473 do STF

 

"A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de 

vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em qualquer 

judicial".  

 

Ainda, temos a Súmula nº 346 do STF

 

“A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios 

atos.”  

 

Assim, a ocorrência de ilegalidades nos atos e decisões durante o processo licitatório, até 

mesmo a negação ao princípio da publicidade, a Administração Pública tem a 

 

 

Do dever da autotutela da Administração em rever atos ilegais a 

A licitação pública é um procedimento obrigatório para o Poder Público quando pretende 

realizar contratos para adquirir, locar, alienar bens, contratar a execução de obras ou 

Nesse contexto, os princípios da legalidade, da moralidade, da impess

isonomia assumem importante papel para inibir e auxiliar no controle de atos que conflitem 

com essa finalidade pública da licitação. (VERÍSSIMO. Dijonilson Paulo Amaral. 

gerais e específicos da licitação. Âmbito Jurídico. (Disponível 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=129

Sabedores do empenho e compromisso desta Administração com o presente certame, 

necessário esclarecer que de todo modo, o dever da autotutela deve prevalecer, sob pena 

de perpetuar atos ilegais e potencialmente ampliar os prejuízos públicos envolvidos. 

O princípio da autotutela sempre foi observado no seio da Administração Pública, e está 

Súmula nº 473 do STF, vazada nos seguintes termos: 

"A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de 

vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em qualquer caso, a apreciação 

Súmula nº 346 do STF:  

“A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios 

Assim, a ocorrência de ilegalidades nos atos e decisões durante o processo licitatório, até 

mesmo a negação ao princípio da publicidade, a Administração Pública tem a 

 

  

Do dever da autotutela da Administração em rever atos ilegais a 

A licitação pública é um procedimento obrigatório para o Poder Público quando pretende 

realizar contratos para adquirir, locar, alienar bens, contratar a execução de obras ou 

Nesse contexto, os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da 

isonomia assumem importante papel para inibir e auxiliar no controle de atos que conflitem 

com essa finalidade pública da licitação. (VERÍSSIMO. Dijonilson Paulo Amaral. Princípios 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=129

Sabedores do empenho e compromisso desta Administração com o presente certame, 

tela deve prevalecer, sob pena 

de perpetuar atos ilegais e potencialmente ampliar os prejuízos públicos envolvidos.  

O princípio da autotutela sempre foi observado no seio da Administração Pública, e está 

guintes termos:  

"A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de 

vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

caso, a apreciação 

“A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios 

Assim, a ocorrência de ilegalidades nos atos e decisões durante o processo licitatório, até 

mesmo a negação ao princípio da publicidade, a Administração Pública tem a 



 

obrigatoriedade de anular os seus próprios atos, 

terceiros, quando estes são eivados de vícios, conforme reza a 

 

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento 

somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente d

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

 

Assim, como infelizmente padecem de ilegalidade a conduta da Equipe de Apoio ao Pregão 

no presente processo de licitação instaurado na Modalidade Pregão Presencial n.º 18/2019, 

visto que contrariam frontalmente a Lei de Licitações e o disposto no instrumen

convocatório, conforme exposto no decorrer do presente recurso, necessária a imediata 

revisão das decisões de julgamento de propostas pautadas exclusivamente nestes 

dispositivos, sob pena de perpetuação da ilegalidade e iminentes riscos a obtenção da 

proposta mais vantajosa à Administração. 

 

Isto posto, fica claro que o descumprimento do princípio da legalidade e da vinculação ao 

instrumento convocatório implica na ilegalidade de todo os atos praticados no processo 

licitatório, por ser impossível sanar 

 

Desse modo, a Administração Pública licitadora, impulsionada pelo dever do autocontrole, 

deve, ao analisar a ilegalidade do ato, pautar

como o presente, e, independentemente do p

Municipal, anular tal ato de ofício, exclusivamente em defesa deste interesse. 

 

Neste sentido, esclarecendo claramente a necessidade de rever atos pautados em previsões 

ilegais, cite-se decisões judiciais

 

TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 32645 DF 2007.01.00.032645

Data de publicação: 08/10/2007 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA RECURSAL. ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO COM VENCEDOR 

DECLARADO POR ATO DE OFÍCIO. FALTA DE PLANILHA 
 

 

obrigatoriedade de anular os seus próprios atos, de ofício ou mediante manifestação de 

rceiros, quando estes são eivados de vícios, conforme reza a LEI FEDERAL N.º 8.666/93

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento 

somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado.  

Assim, como infelizmente padecem de ilegalidade a conduta da Equipe de Apoio ao Pregão 

no presente processo de licitação instaurado na Modalidade Pregão Presencial n.º 18/2019, 

visto que contrariam frontalmente a Lei de Licitações e o disposto no instrumen

convocatório, conforme exposto no decorrer do presente recurso, necessária a imediata 

revisão das decisões de julgamento de propostas pautadas exclusivamente nestes 

dispositivos, sob pena de perpetuação da ilegalidade e iminentes riscos a obtenção da 

oposta mais vantajosa à Administração.  

Isto posto, fica claro que o descumprimento do princípio da legalidade e da vinculação ao 

instrumento convocatório implica na ilegalidade de todo os atos praticados no processo 

licitatório, por ser impossível sanar esse vício em momento posterior.  

Desse modo, a Administração Pública licitadora, impulsionada pelo dever do autocontrole, 

deve, ao analisar a ilegalidade do ato, pautar-se naqueles que ferem o interesse público, 

como o presente, e, independentemente do presente recurso, deve a Administração Pública 

Municipal, anular tal ato de ofício, exclusivamente em defesa deste interesse. 

Neste sentido, esclarecendo claramente a necessidade de rever atos pautados em previsões 

decisões judiciais: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 32645 DF 2007.01.00.032645

Data de publicação: 08/10/2007  

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA RECURSAL. ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO COM VENCEDOR 

DECLARADO POR ATO DE OFÍCIO. FALTA DE PLANILHA 

 

  

de ofício ou mediante manifestação de 

LEI FEDERAL N.º 8.666/93:  

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento 

somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

evidamente comprovado, pertinente e 

la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

Assim, como infelizmente padecem de ilegalidade a conduta da Equipe de Apoio ao Pregão 

no presente processo de licitação instaurado na Modalidade Pregão Presencial n.º 18/2019, 

visto que contrariam frontalmente a Lei de Licitações e o disposto no instrumento 

convocatório, conforme exposto no decorrer do presente recurso, necessária a imediata 

revisão das decisões de julgamento de propostas pautadas exclusivamente nestes 

dispositivos, sob pena de perpetuação da ilegalidade e iminentes riscos a obtenção da 

Isto posto, fica claro que o descumprimento do princípio da legalidade e da vinculação ao 

instrumento convocatório implica na ilegalidade de todo os atos praticados no processo 

 

Desse modo, a Administração Pública licitadora, impulsionada pelo dever do autocontrole, 

se naqueles que ferem o interesse público, 

resente recurso, deve a Administração Pública 

Municipal, anular tal ato de ofício, exclusivamente em defesa deste interesse.  

Neste sentido, esclarecendo claramente a necessidade de rever atos pautados em previsões 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 32645 DF 2007.01.00.032645-2 (TRF-1)  

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA RECURSAL. ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO COM VENCEDOR 

DECLARADO POR ATO DE OFÍCIO. FALTA DE PLANILHA DE 



 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ENTRE OS ANEXOS DO EDITAL. PEÇA 

ESSENCIAL SEGUNDO 

DECISÃO DO TCU 

ADMINISTRATIVO. 

1 - Se a empresa pública que promove a licitação constata que houve falta de 

inclusão de planilha de formaç

a anulação do certame, mesmo com a proclamação do licitante vencedor, uma 

vez que o Tribunal de Contas da União reputa tal instrumento como essencial, 

indicando que sua falta viola o princípio da legalidade

2 - Não se afigura razoável relativizar o princípio da legalidade, quando há 

indicação de que a falta constatada conduziu à redução da competitividade do 

certame, objetivo maior do procedimento 

de licitação.  

3 - Constatada a adequação do procedimento adotado pela promotora da 

licitação, é descabido obrigar a empresa pública a contratar, eis que se estaria 

atentando contra o princípio da legalidade, que deve nortear o processamento 

do certame.  

4 - Antecipação de tutela revogada. 

5 - Agravo de instrumento improvido. 

 

TJ-SC - Apelação Cível em Mandado de Segurança MS 20120079277 SC 2012.007927

(Acórdão) (TJ-SC) Data de publicação: 22/07/2013 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA APONTA

VISANDO À SUA ANULAÇÃO. RECONHECIDA, NA ORIGEM, A PERDA DO 

OBJETO, DIANTE DAHOMOLOGAÇÃO E ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO. 

CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR 

EXISTIREM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO

AS POSSÍVEIS FALHAS SEREM ANALISADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. 

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANULADA. APELO PROVIDO, PARA 

DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 

"1. O mandado de segurança voltou

edital do certame, motivo pelo qual superveniente adjudicação não dá ensejo à 

perda de objeto -

 

 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ENTRE OS ANEXOS DO EDITAL. PEÇA 

ESSENCIAL SEGUNDO  

DECISÃO DO TCU - 781/2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO 

ADMINISTRATIVO.  

Se a empresa pública que promove a licitação constata que houve falta de 

inclusão de planilha de formação de preço entre os anexos do edital, é possível 

a anulação do certame, mesmo com a proclamação do licitante vencedor, uma 

vez que o Tribunal de Contas da União reputa tal instrumento como essencial, 

indicando que sua falta viola o princípio da legalidade.  

Não se afigura razoável relativizar o princípio da legalidade, quando há 

indicação de que a falta constatada conduziu à redução da competitividade do 

certame, objetivo maior do procedimento  

Constatada a adequação do procedimento adotado pela promotora da 

licitação, é descabido obrigar a empresa pública a contratar, eis que se estaria 

atentando contra o princípio da legalidade, que deve nortear o processamento 

de tutela revogada.  

Agravo de instrumento improvido.  

Apelação Cível em Mandado de Segurança MS 20120079277 SC 2012.007927

SC) Data de publicação: 22/07/2013  

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA APONTANDO NULIDADES EM PROCESSO LICITATÓRIO, 

VISANDO À SUA ANULAÇÃO. RECONHECIDA, NA ORIGEM, A PERDA DO 

OBJETO, DIANTE DAHOMOLOGAÇÃO E ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO. 

CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR 

EXISTIREM INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO CERTAME, 

AS POSSÍVEIS FALHAS SEREM ANALISADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. 

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANULADA. APELO PROVIDO, PARA 

DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 

"1. O mandado de segurança voltou-se contra ilegalidades que viciavam o 

edital do certame, motivo pelo qual superveniente adjudicação não dá ensejo à 

- pois é evidente que, se o procedimento licitatório é eivado de 

 

  

COMPOSIÇÃO DE PREÇO ENTRE OS ANEXOS DO EDITAL. PEÇA 

781/2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO 

Se a empresa pública que promove a licitação constata que houve falta de 

ão de preço entre os anexos do edital, é possível 

a anulação do certame, mesmo com a proclamação do licitante vencedor, uma 

vez que o Tribunal de Contas da União reputa tal instrumento como essencial, 

Não se afigura razoável relativizar o princípio da legalidade, quando há 

indicação de que a falta constatada conduziu à redução da competitividade do 

Constatada a adequação do procedimento adotado pela promotora da 

licitação, é descabido obrigar a empresa pública a contratar, eis que se estaria 

atentando contra o princípio da legalidade, que deve nortear o processamento 

Apelação Cível em Mandado de Segurança MS 20120079277 SC 2012.007927-7 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

NDO NULIDADES EM PROCESSO LICITATÓRIO, 

VISANDO À SUA ANULAÇÃO. RECONHECIDA, NA ORIGEM, A PERDA DO 

OBJETO, DIANTE DAHOMOLOGAÇÃO E ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO.  

CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR 

CERTAME, DEVENDO 

AS POSSÍVEIS FALHAS SEREM ANALISADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. 

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ANULADA. APELO PROVIDO, PARA 

DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.  

se contra ilegalidades que viciavam o 

edital do certame, motivo pelo qual superveniente adjudicação não dá ensejo à 

pois é evidente que, se o procedimento licitatório é eivado de 



 

nulidades de pleno direit

celebração do contrato também o são (art. 49 , § 2º , da Lei n. 8.666 /93). 

2. Entendimento diverso equivaleria a dizer que a própria Administração 

Pública, mesmo tendo dado causa às ilegalidades, pode conva

administrativamente o procedimento, afastando

de arbitrariedades pelo Judiciário (malversação do art. 5º , inc. XXXV , da 

Constituição da República vigente)" (STJ, REsp n. 1059501/MG, rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, S

TJRS - Nº 70061037362 (Nº CNJ: 0296299

Câmara Cível  

APELAÇAÕ CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

ANULAÇÃO. DEVER EM CASO DE NULIDADE. PRESENÇA DA 

FUNDAMENTAÇÃO E CONTRADITÓRIO. 

Dever de anulação da licitação em caso de ilegalidade, com a consequente 

rescisão do respectivo contrato administrativo (Art. 49 da Lei 8.666/93). Caso 

em que verificado o dever de fundamentação idônea (ilegalidade da licitação 

pelo descumprimento da obrigaçã

Lei8.666/93), assim como no caso concreto, não justifica a concessão da 

ordem.  

Tratando-se de mandado de segurança, descabida a condenação pelos danos 

suportados (Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal), o 

buscado em demanda própria. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO. 

 

Assim sendo, ato administrativo praticado com afronta à lei deverá ser decretado inválido 

pela própria administração autora do ato ou pelo Poder Judiciário, mediante provocação. É 

esse o sentido do artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93.

 

Entendemos não chegar a tanto o fato que provocou a execução deste instrumento recursal, 

haja vista que apenas durante a sessão foi exalado tal interpretação errônea das leis 

exaustivamente transcritas nesta peça, e que portanto, existem maneiras de condução 

legais e menos danosas tanto à administração quanto aos Licitantes participantes.

 

Assim, afigura-se imperiosa a necessidade de adoção de medidas para o exato 

cumprimento da lei, e no sentido de 

referência.  
 

 

nulidades de pleno direito desde seu início, a adjudicação e a posterior 

celebração do contrato também o são (art. 49 , § 2º , da Lei n. 8.666 /93). 

2. Entendimento diverso equivaleria a dizer que a própria Administração 

Pública, mesmo tendo dado causa às ilegalidades, pode conva

administrativamente o procedimento, afastando-se a possibilidade de controle 

de arbitrariedades pelo Judiciário (malversação do art. 5º , inc. XXXV , da 

Constituição da República vigente)" (STJ, REsp n. 1059501/MG, rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.8.09).  

Nº 70061037362 (Nº CNJ: 0296299-60.2014.8.21.7000) - Vigésima Segunda 

APELAÇAÕ CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

ANULAÇÃO. DEVER EM CASO DE NULIDADE. PRESENÇA DA 

FUNDAMENTAÇÃO E CONTRADITÓRIO.  

er de anulação da licitação em caso de ilegalidade, com a consequente 

rescisão do respectivo contrato administrativo (Art. 49 da Lei 8.666/93). Caso 

em que verificado o dever de fundamentação idônea (ilegalidade da licitação 

pelo descumprimento da obrigação legal prevista no art. 7º, § 2º, inciso II, da 

Lei8.666/93), assim como no caso concreto, não justifica a concessão da 

se de mandado de segurança, descabida a condenação pelos danos 

suportados (Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal), o 

buscado em demanda própria. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO. 

Assim sendo, ato administrativo praticado com afronta à lei deverá ser decretado inválido 

pela própria administração autora do ato ou pelo Poder Judiciário, mediante provocação. É 

o sentido do artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Entendemos não chegar a tanto o fato que provocou a execução deste instrumento recursal, 

haja vista que apenas durante a sessão foi exalado tal interpretação errônea das leis 

esta peça, e que portanto, existem maneiras de condução 

legais e menos danosas tanto à administração quanto aos Licitantes participantes.

se imperiosa a necessidade de adoção de medidas para o exato 

cumprimento da lei, e no sentido de corrigir os procedimentos relativos à licitação pública em 

 

  

o desde seu início, a adjudicação e a posterior 

celebração do contrato também o são (art. 49 , § 2º , da Lei n. 8.666 /93).  

2. Entendimento diverso equivaleria a dizer que a própria Administração 

Pública, mesmo tendo dado causa às ilegalidades, pode convalidar 

se a possibilidade de controle 

de arbitrariedades pelo Judiciário (malversação do art. 5º , inc. XXXV , da 

Constituição da República vigente)" (STJ, REsp n. 1059501/MG, rel. Min. 

 

Vigésima Segunda 

APELAÇAÕ CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

ANULAÇÃO. DEVER EM CASO DE NULIDADE. PRESENÇA DA 

er de anulação da licitação em caso de ilegalidade, com a consequente 

rescisão do respectivo contrato administrativo (Art. 49 da Lei 8.666/93). Caso 

em que verificado o dever de fundamentação idônea (ilegalidade da licitação 

o legal prevista no art. 7º, § 2º, inciso II, da 

Lei8.666/93), assim como no caso concreto, não justifica a concessão da 

se de mandado de segurança, descabida a condenação pelos danos 

suportados (Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal), o que deve ser 

buscado em demanda própria. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO.  

Assim sendo, ato administrativo praticado com afronta à lei deverá ser decretado inválido 

pela própria administração autora do ato ou pelo Poder Judiciário, mediante provocação. É 

Entendemos não chegar a tanto o fato que provocou a execução deste instrumento recursal, 

haja vista que apenas durante a sessão foi exalado tal interpretação errônea das leis 

esta peça, e que portanto, existem maneiras de condução 

legais e menos danosas tanto à administração quanto aos Licitantes participantes. 

se imperiosa a necessidade de adoção de medidas para o exato 

os procedimentos relativos à licitação pública em 



 

 

Diante de todo o exposto, requeremos a anulação dos atos da sessão ao final da 

sessão de lances, bem como dos atos subsequentes áquele, se houverem, e que seja 

retomada a sessão de processamento do pregão presencial n.º 018/2019 e 

posteriormente procedida a convocação da segunda colocada, para que possa ser 

feita uma possivel negociação de preços com o vencedor legal, no caso a recorrente, 

e para a abertura dos envelopes de habilitação

 

 

 
 
Em face do exposto, e, com base nos argumentos invocados, legislações, posicionamento 

doutrinários e jurisprudências citados, 

 

I. O ACOLHIMENTO E PROVIMENTO DO PRESENTE

NO SENTIDO DE QUE SEJA REFORMADA A DECISÃO DEST

PREGOEIRO, QUE DECLAROU 

RECORRIDA,  

II. A ANULAÇÃO DOS ATOS DA SESSÃO, BEM COMO DOS ATOS 

SUBSEQUENTES ÁQUELE, SE HOUVEREM

III. SER RETOMADA A SESSÃO DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 

N.º 018/2019 E POSTERIORMENTE 

COLOCADA, PARA QUE POSSA SER FEITA UMA POSSIVEL NEGOCIAÇÃO DE 

PREÇOS COM O VENCEDOR LEGAL, NO CASO A RECORRENTE, E PARA A 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO DA MESMA .

 

Por fim, seja provido, em todos os seus termos, o presente recurso

mesmo, atendidos os seus pedidos de reforma da decisão tomada pelo Pregoeiro e 

consequente retorno da sessão publica

lei, da doutrina e dos princípios da moralidade administrativa

legalidade, da igualdade e da vincula

demarcatórias. 

 

 

 

Diante de todo o exposto, requeremos a anulação dos atos da sessão ao final da 

sessão de lances, bem como dos atos subsequentes áquele, se houverem, e que seja 

ocessamento do pregão presencial n.º 018/2019 e 

posteriormente procedida a convocação da segunda colocada, para que possa ser 

feita uma possivel negociação de preços com o vencedor legal, no caso a recorrente, 

e para a abertura dos envelopes de habilitação da mesma . 

DOS PEDIDOS 

Em face do exposto, e, com base nos argumentos invocados, legislações, posicionamento 

doutrinários e jurisprudências citados, REQUER na forma da Lei: 

O ACOLHIMENTO E PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO ADMINISTRATIVO, 

QUE SEJA REFORMADA A DECISÃO DEST

QUE DECLAROU VENCEDORA PROVISORIAMENTE A

A ANULAÇÃO DOS ATOS DA SESSÃO, BEM COMO DOS ATOS 

SUBSEQUENTES ÁQUELE, SE HOUVEREM 

SER RETOMADA A SESSÃO DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 

E POSTERIORMENTE PROCEDIDA A CONVOCAÇÃO DA SEGUNDA 

COLOCADA, PARA QUE POSSA SER FEITA UMA POSSIVEL NEGOCIAÇÃO DE 

PREÇOS COM O VENCEDOR LEGAL, NO CASO A RECORRENTE, E PARA A 

OS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO DA MESMA .

seja provido, em todos os seus termos, o presente recurso

mesmo, atendidos os seus pedidos de reforma da decisão tomada pelo Pregoeiro e 

retorno da sessão publica, como forma de imposição e 

lei, da doutrina e dos princípios da moralidade administrativa, da publicidade, da 

legalidade, da igualdade e da vinculação ao instrumento convocatório e suas leis 

 

  

Diante de todo o exposto, requeremos a anulação dos atos da sessão ao final da 

sessão de lances, bem como dos atos subsequentes áquele, se houverem, e que seja 

ocessamento do pregão presencial n.º 018/2019 e 

posteriormente procedida a convocação da segunda colocada, para que possa ser 

feita uma possivel negociação de preços com o vencedor legal, no caso a recorrente, 

Em face do exposto, e, com base nos argumentos invocados, legislações, posicionamento 

RECURSO ADMINISTRATIVO, 

QUE SEJA REFORMADA A DECISÃO DESTE RESPEITÁVEL 

VENCEDORA PROVISORIAMENTE A EMPRESA 

A ANULAÇÃO DOS ATOS DA SESSÃO, BEM COMO DOS ATOS 

SER RETOMADA A SESSÃO DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 

A CONVOCAÇÃO DA SEGUNDA 

COLOCADA, PARA QUE POSSA SER FEITA UMA POSSIVEL NEGOCIAÇÃO DE 

PREÇOS COM O VENCEDOR LEGAL, NO CASO A RECORRENTE, E PARA A 

OS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO DA MESMA . 

seja provido, em todos os seus termos, o presente recurso, e por isso 

mesmo, atendidos os seus pedidos de reforma da decisão tomada pelo Pregoeiro e 

, como forma de imposição e prevalência da 

, da publicidade, da 

ção ao instrumento convocatório e suas leis 



 

Em caso de prosperar outro entend

Digno e Respeitável

encaminhado à apreciação da 

licitante, para que, em última análise, decida sobre seu 

mérito, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei 

Federal n° 8666/93, observando

do mesmo artigo. 

 
Ainda, alertamos que em caso de indeferimento definitivo na seara administrativa, 

dada a inobservância dos preceitos legais

recorrer aos órgãos fiscalizadores por den

representação. 

 

Requeremos ainda, seja devidamente motivada a decisão tomada

pela manutenção da decisão do Pregoeiro, devendo o julgador 

fundamentos de direito e de fato, conforme determinado pelo Princípio da 

Motivação dos Atos e Decisões Administrativas.

 
Nesses Termos, pede deferimento.

 

Boa Esperança, 15 de Março 
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Em caso de prosperar outro entendimento por parte deste 

e Respeitável Pregoeiro, requer seja o presente 

encaminhado à apreciação da autoridade superior do órgão 

, para que, em última análise, decida sobre seu 

mérito, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei 

n° 8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3° 

em caso de indeferimento definitivo na seara administrativa, 

dada a inobservância dos preceitos legais, temos a intenção de 

recorrer aos órgãos fiscalizadores por den

devidamente motivada a decisão tomada, caso se entenda 

pela manutenção da decisão do Pregoeiro, devendo o julgador 

fundamentos de direito e de fato, conforme determinado pelo Princípio da 

dos Atos e Decisões Administrativas. 

ede deferimento. 
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imento por parte deste 

Pregoeiro, requer seja o presente 

autoridade superior do órgão 

, para que, em última análise, decida sobre seu 

mérito, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei 

se ainda o disposto no § 3° 

em caso de indeferimento definitivo na seara administrativa, 

, temos a intenção de 

recorrer aos órgãos fiscalizadores por denuncia e 

, caso se entenda 

pela manutenção da decisão do Pregoeiro, devendo o julgador apontar os 

fundamentos de direito e de fato, conforme determinado pelo Princípio da 
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