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1. RELATÓRIO 
 

Cuida-se de recurso administrativo oferecido pela empresa: OFFICE MAX 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS – EIRELI – EPP por entender, em 

síntese, que houve injusta inabilitação uma vez que atendia aos requisitos das 

certificações e, ainda assim, fora excluída do certame. 

 A Recorrente apresentou no Comprasnet intenção de recurso onde alega 

apenas: “Registramos nossa intenção de recurso por estarmos em desacordo com 

a nossa desclassificação no referido lote.” 

Nas razões de recurso apresentadas, narra sua versão dos fatos juntando 

trechos do Edital e não colaciona excertos doutrinários e/ou jurisprudenciais que 

emprestem sustentação a sua irresignação.  

Ao final, a empresa requer: 
“Diante dos fatos irrefutáveis, corroborados e amparados no edital, 
solicitamos a reforma da decisão da respeitável comissão de 
compras e administração, pelas motivações acima elencadas, com 
a alteração da decisão que nos desqualificou, retornando a análise 
documental de nossa empresa, habilitando nossa empresa com 
base no que foi exposto e informado, com base na isonomia que 
rege as licitações a ampla participação e a não restrição de 



participantes, uma vez que está claro e evidente que atendemos o 
edital em sua totalidade”. 

Eis o breve e necessário relato dos fatos recursais. Passo a decidir. 

 
2. DOS PRESSUPOSTOS 
2.1 DA TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente impende destacar que, nos termos do inciso XVIII do artigo 4º 

da Lei 10.520/2002, do artigo 23 do Decreto 5450/2005, e do item 15.2 do edital 

de licitação, a licitante, acolhida a intenção de recorrer, dispõe de três dias para 

oferecer suas razões de recurso.  

Assim, tendo em vista que o prazo começou a fluir no dia 28 de março do 

ano em curso e que a licitante ofertou seu recurso no dia 01 de abril, forçoso 

concluir que o recurso é tempestivo. 

Ressalte-se que os demais pressupostos recursais de sucumbência, 

interesse recursal e legitimidade também restam atendidos e demonstrados de 

modo que é cogente CONHECER DA IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE. 
A Recorrida apresentou contrarrazões, tempestivamente, em que 

assentou que as alegações da Recorrente não merecem prosperar. 

 

2.2 DO EFEITO SUSPENSIVO  
Da leitura do inciso XXI do art.4º da Lei 10.520/02, observa-se que, 

“decididos os recursos, a autoridade competente fará adjudicação do objeto da 

licitação ao vencedor”. Veja-se que, antes de decidir o recurso a autoridade 

competente não pode dar continuidade à licitação, ou seja, não pode proceder à 

adjudicação do objeto. 

Neste sentido, Jair Eduardo Santana aduz que: 

Obviamente que há vitando equívoco no decreto que cuida do pregão 
presencial. (...) É evidente que tanto o efeito suspensivo quanto o 
efeito devolutivo se encontram presentes nos pregões eletrônicos e 
presenciais. (Grifei)  

Não destoa em nada do entendimento supracitado, as lições de Joel de 

Menezes Niebuhr que assevera que:  



Por isso, conclui-se que os recursos administrativos interpostos na 
modalidade pregão têm efeito suspensivo, ou seja, impedem que se dê 
continuidade ao processo de licitação enquanto não se decidir sobre 
eles. (grifei)  

Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao presente recurso. 

 

3. DO MÉRITO 
3.1 PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPUGNAÇÃO 

Preliminarmente, com base na premissa do artigo 41 da Lei 8.666/1993, 

os parágrafos seguintes trazem a impugnação como mecanismo de resposta às 

irresignações de qualquer cidadão quanto aos termos do Edital. 

Sobre a decadência do direito de impugnação, refletido em sede de 

recurso, vale apresentar as seguintes decisões: 
LICITAÇÃO. INFORMÁTICA. CONTRATAÇÃO DE 
PROGRAMADORES. PONTUAÇÃO POR NÚMERO DE 
PROGRAMADORES COM REGISTRO EM CARTEIRA DE 
TRABALHO. PRETENSÃO DA LICITANTE DE ATRIBUIÇÃO DA 
MESMA PONTUAÇÃO AOS ANALISTAS DE SISTEMAS. 
IMPOSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO DE 
GRADUAÇÃO SUPERIOR DOS ANALISTAS. AUSÊNCIA DE 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL NO MOMENTO OPORTUNO.  
1. “Sendo o procedimento licitatório divido em etapas (editalícia, 
habilitatória, julgadora e adjudicatória) e contendo cada qual os 
mecanismos respectivos de impugnação, opera-se a 
preclusão quando se discute matéria que deveria ser tratada 
em fase anterior" (TRF1, AMS 0026745-37.2000.4.01.3400/DF, 
Juiz Federal Urbano Leal Berquó Neto (Conv.), DJ p.130 de 
10/06/2003.  
[...] 
3. Apelação da autora não provida, prejudicado o agravo 
retido.(TRF-1 - AC: 200234000149991 DF 2002.34.00.014999-1, 
Relator: JUIZ FEDERAL OSMANE ANTONIO DOS SANTOS, Data 
de Julgamento: 13/08/2013, 2ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de 
Publicação: e-DJF1 p.304 de 03/09/2013) 
[...] 
(...) não há que se esquecer que os prazos para impugnação do 
edital por parte do licitante não podem permanecer em aberto 
ad eternum sob pena de se instalar a insegurança nas 
relações jurídicas geradas pelo ato convocatório” (REsp 
613.262/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 01/06/2004, DJ 05/08/2004, p. 196) 
 
LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA 



DO DISPOSTO NO EDITAL PELA EMPRESA RECORRENTE. 
DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA SOB O CRIVO DA 
LEGALIDADE. I - O edital é elemento fundamental do 
procedimento licitatório. Ele é que fixa as condições de 
realização da licitação, determina o seu objeto, discrimina as 
garantias e os deveres de ambas as partes, regulando todo o 
certame público. II - Se o Recorrente, ciente das normas 
editalícias, não apresentou em época oportuna qualquer 
impugnação, ao deixar de atendê-las incorreu no risco e na 
possibilidade de sua desclassificação, como de fato 
aconteceu. III - Recurso desprovido Classe: ROMS - RECURSO 
ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – 10847 Processo: 
199900384245 UF: MA Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA Data 
da decisão: 27/11/2001 Documento: STJ000414681 
 
O decurso do prazo decadencial previsto no art. 41, §2º, da Lei 
nº 8.666/93 impede tão somente a interposição de recurso 
perante a própria Administração, [...]. (TJMS. Apelação Cível nº 
2006.007857-5, Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de 
Julgamento: 30/09/2008, 4ª Turma Cível, 20/10/2008) 

 

Portanto, não bastasse a expressa previsão legal sobre o tema, é vasta a 

jurisprudência a indicar que a falta de impugnação a cláusula explicitada no edital 

gera a decadência em relação ao direito de contra ela se insurgir posteriormente. 

Ainda assim, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa e para a Administração não se furtar de seu dever de responder 

à sociedade, passaremos aos termos do recurso. 

 

3.2. DO SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO AO EDITAL 
Para deslinde da causa é imperioso reproduzir as partes do edital que se 

referem à assistência técnica, causa de pedir da Recorrente: 

13.1.1.    LOTE 01 

[...] 
Declaração de garantia de no mínimo 5 (cinco) anos fornecida 
pela fabricante, indicando a empresa no Distrito Federal apta a 
prestar serviços de garantia em seus produtos junto ao 
TRE/DF; 

[...] 

20.       DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRAZO DE GARANTIA 
DOS MÓVEIS 

 



20.1.    A garantia não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, como 
prática usual observada no mercado, contada a partir do 
recebimento definitivo, para defeitos de fabricação, em 
decorrência de desgaste prematuro ou de eventuais avarias 
durante o transporte até o local de entrega, montagem ou 
instalação, mesmo após sua aceitação pelo TRE/DF; 
20.2.    A licitante, independentemente de ser ou não fabricante 
do objeto, deverá oferecer em sua proposta, serviços de 
assistência técnica permanente e gratuita, por meios próprios 
ou empresa credenciada, durante a vigência da garantia do 
produto, sem quaisquer ônus adicionais para o TRE/DF; 
 

Supostamente fundamentado nos dispositivos citados, a Recorrente 

alegou: 
A sessão do referido pregão foi aberto para realização no dia 
08/03/2019, onde nossa empresa através de disputa de lances 
sagrou-se vencedora do LOTE 1, enviamos os documentos 
solicitados em edital conforme estabelecido via sistema, 
demonstrando atendimento integral ao solicitado, porém fomos 
desqualificados com base no termo de referência Anexo I do edital, 
pagina 15, ITEM 13 (pagina 28) DAS CERTIFICAÇÕES, que 
passaremos a transcrever: 
(...)- Declaração de garantia de no mínimo 5 (cinco) anos 
fornecida pela fabricante, indicando a empresa no Distrito 
Federal ap ta a prestar serviços de garantia em seus produtos 
junto ao TRE/DF; MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO 
[...] 
Lembrando que o tópico para este ITEM 13 no edital encontrasse 
com a nomenclatura de CERTIFICAÇÕES, entendemos que uma 
declaração de que possui assistência técnica no Estado do Distrito 
Federal, além de ser restritiva a participação, não é uma 
certificação e sim como próprio se lê, é uma declaração. Se não 
bastasse isso, independentemente de ser restritivo de participação 
e por estar em local que é indicado para as certificações dos 
produtos, nossa empresa, atenta ao edital e suas exigências, 
verificou que no texto desta peça, era solicitado com relação a 
assistência técnica: Realmente em seu tópico correspondente as 
assistência técnica. No mesmo Anexo I do edital porém no seu 
ITEM 20, logo em seguida do item 13, em sua página 30, tópico 
com o seguinte título – 20 – DA ASSISTENCIA TECNICA E 
PRAZO DE GARANTIA DOS MOVEIS: (sic) 
[...] 
Portanto como podemos ser desclassificados de um pregão, pelo 
motivo de não possuir empresa para prestar assistência técnica no 
local do Distrito Federal, se o próprio instrumento convocatório 
permitia isso, aliás só ingressamos neste certame devido a este 
respaldo, pois não ingressamos em editais que não atendemos as 
solicitações, o que ocorre raramente. Somos fabricantes e 



atendemos a diversas assistências em todo o TERRITÓRIO 
NACIONAL (exceto Norte). 
 

Equivoca-se a recorrente. Como regra básica da hermenêutica, as normas 

não podem ser interpretadas aos retalhos, ou seja, as normas devem ser 

entendidas como um todo sistêmico.  

Nestes termos, fazendo-se a interpretação sistemática do edital, conclui-

se que, seja por meios próprios, seja por empresa credenciada, deve haver no DF 

empresa apta a prestar garantia ao contratante.  

Ademais, o momento adequado para apresentar a prestadora da 

assistência ao TRE-DF, por meio de simples declaração, era durante o certame e, 

de forma mais precisa, juntamente com a proposta.  

Aliás, estes são os termos contidos no chat que transcrevo: 
Pregoeiro 14/03/2019 17:30:04 Senhor Representante da empresa 
OFFICE MAX, a interpretação das regras contidas no edital não 
pode ser feita de forma isolada. As normas devem ser 
interpretadas de forma sistêmica (no todo). Assim, o mesmo 
edital que exige que a garantia deve ser prestada "por meios 
‘PRÓPRIOS´ ou empresa credenciada". Requer a que... 
Pregoeiro 14/03/2019 17:33:52 o fabricante indique a empresa, no 
Distrito Federal, apta a prestar serviços de assistência. Portanto, a 
interpretação correta do edital é que, seja por meios próprios 
seja por empresa credenciada, deve haver no DF empresa 
apta a prestar garantia ao contratante. Nesse momento da 
pretensa contratação só nos cabe cumprir o edital que, contra 
essa disposição... 
Pregoeiro 14/03/2019 17:40:52 não recebeu impugnações. (...) 
Pregoeiro 14/03/2019 17:46:50 Retificando: Ademais*, a 
documentação encaminhada não indicou quem estaria apto a 
manutenir, no DF, os bens e, convocada a informar quem seria, a 
empresa não o fez apenas dizendo que prestaria o serviço 
pessoalmente. Diante deste cenário, em função à vinculação ao 
instrumento convocatório, desclassifico a proposta da empresa 
OFFICE MAX. 

 

Percebe-se que a Recorrente traz para a fase recursal argumentos já 

ultrapassados e rebatidos no curso do certame, usando de confusão e sofisma 

para justificar sua irresignação, quando no momento do Pregão, convidada a 

apresentar declaração a que se refere o subitem 13.1.1, não cumpriu a diligência. 



Então, a toda prova, considerando que, uma vez que esta Pregoeira nada 

mais fez que aplicar a norma editalícia ao caso concreto, nada há que se 

reconsiderar, de sorte que o que se viu foi a incapacidade da Recorrente de 

demonstrar o atendimento ao edital.   

 

3.3 DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Ainda que não deva prosperar a alegação da recorrente pelos fatos 

narrados acima, passemos a análise dos demais pontos erguidos na defesa. 

O Edital vincula tanto particulares quanto a Administração e, em razão 

disso, confere segurança jurídica aos atos do agente público que passam a ser 

delimitados nos termos do Edital, verdadeira lei entre as partes, como ensinava 

Hely Lopes Meirelles. 

Em análise ao artigo 41 da Lei 8.666/93, no tocante à natureza vinculativa 

do ato convocatório, Marçal Justen Filho aduz: 
Ao descumprir normas constantes do Edital, a Administração 
Pública frustra a própria razão de ser da licitação. (...) O 
descumprimento a qualquer regra do edital deverá ser reprimido, 
inclusive através dos instrumentos de controle interno da 
Administração Pública. Nem mesmo o vício do edital justifica 
pretensão de ignorar a disciplina por ele veiculada. Se a 
Administração reputar viciadas ou inadequadas as regras contidas 
no edital, não lhe é facultado pura e simplesmente ignorá-las ou 
alterá-las (...)" (Justen Filho, Marçal; Comentários à lei de 
licitações e contratos administrativos; 17ª ed., Revista dos 
Tribunais, pg. 904, comentários ao art. 41). 
 

Quanto ao tema, a Jurisprudência do Tribunal de Contas da União 

preceitua: 
4. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, expresso 
no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, dispõe: ‘A Administração 
não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se 
acha estritamente vinculada’ 5. O edital torna-se lei entre as 
partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas 
cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado. Em 
sendo lei, o edital e os seus termos atrelam tanto a 
Administração, que estará estritamente subordinada a seus 
próprios atos, quanto as licitantes – sabedoras do inteiro teor 
do certame. 6. Somente em situações atípicas o edital pode ser 
modificado depois de publicado, observado o procedimento 
adequado para tanto. É o princípio da inalterabilidade do 



instrumento convocatório. 7. Ao descumprir normas editalícias, 
a Administração frustra a própria razão de ser da licitação e 
viola vários princípios que direcionam a atividade administrativa, 
tais como: da legalidade, da moralidade e da isonomia, além dos já 
citados anteriormente. (Acórdão 2367/2010, Plen., Rel. Min. Valmir 
Campelo). 
 

No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela 

aplicação dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do 

julgamento objetivo, negando provimento ao pedido da licitante ainda que frente 

ao princípio da proposta mais vantajosa. Decidiu o STF nos seguintes termos: 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM 
ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO 
JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua 
proposta financeira sem assinatura ou rubrica, resta 
caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do documento. 2. 
Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório e do julgamento objetivo, a desclassificação do 
licitante que não observou exigência prescrita no edital de 
concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional da 
preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder 
Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas 
apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir 
na avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível a 
assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob 
pena de a Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da 
obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. 
(STF - RMS: 23640 DF, Relator: MAURÍCIO CORRÊA, Data de 
Julgamento: 16/10/2001, Segunda Turma, Data de Publicação: 
DJ 05-12-2003 PP-00038 EMENT VOL-02135-07 PP-01268) 

Assim, ao alegar que sua desclassificação descumpre princípios como o 

da “Proposta mais vantajosa, ampla disputa e participação, bem como isonomia 

que rege as licitações”, esquece-se, que o artigo 41 da LLC estabelece que “A 

Administração não pode descumprir” o edital. 

Ou seja, como já dito anteriormente, a lei não pode ser interpretada aos 

retalhos. A proposta mais vantajosa é aquela que, atendendo aos requisitos 

constantes do edital – em respeito à vinculação ao instrumento convocatório – 

apresenta o menor preço. 



Em poucas palavras: o menor preço quando ofertado em desatenção às 

regras editalícias, deve ser, como foi feito no caso, desclassificado. Insista-se: não 

é dado ao Pregoeiro ou à equipe de apoio poder de decisão fora dos termos do 

Edital. 

Quanto ao Poder Discricionário nas contratações públicas, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma: 
Em resumo: o Poder Discricionário da Administração esgota-
se com a elaboração do Edital de Licitação. A partir daí, nos 
termos do vocábulo constante da própria Lei, a Administração 
vincula-se ‘estritamente’ a ele. (REsp 421.946/DF, 1.ª T., rel. Min. 
Francisco Falcão, j. em 07.02.2006, DJ de 06.03.2006) 
 

Em síntese, é vasta a jurisprudência que trata dos princípios da vinculação 

ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, com orientação alinhada 

àquela apresentada para fundamentar a decisão que levou à desclassificação da 

empresa OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS – EIRELL – EPP 

no curso do Pregão 08/2019. 

Assim, considerando que a empresa apresenta insurgência dirigida ao 

edital, em flagrante decadência do direito de impugná-lo, que o pregoeiro nada 

mais fez que cumprir os termos do instrumento convocatório, a que, aliás, vincula-

se, deixo de reconsiderar a decisão tomada no curso do certame.  

   
   

3. CONCLUSÃO 
Por tudo quanto foi exposto, na qualidade de pregoeira, decido: 

I. Conhecer do recurso posto que tempestivo, atribuindo-lhe efeito 

suspensivo; 

II. No mérito, negar provimento ao pleito de reconsiderar a decisão; 

III. Submeter o pedido, na forma da Lei, à AJUP para deliberação; 

 

 

 

Kamila Alves Chianca 
Pregoeira  
Mat. 2137 


