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À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE / MT 
 
 
 
Ilmo. Sr. Cristian dos Santos Perius 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste / MT 
 
 
 
 
REF: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO – EDITAL 016/2020 
 
 
 
A empresa TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ/MF nº 03.795.465/0002-
55, situada na Av. Fernando C. da Costa, 2360 – Coxipó da Ponte – Cuiabá/MT CEP 78.070-000, 
credencia o Sr. JOSÉ AUGUSTO REIS DE LACERDA, portador da Cédula de Identidade (RG) 
414.721SSP/MS e do CPF nº 444.843.131-20, por seu representante legal infra-assinado, 
tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666 / 93, à presença 
de Vossa Senhoria, a fim de interpor 
 

 
 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Contra a decisão dessa Douta e Digna Comissão de Licitação que classificou e habilitou a empresa 
Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela LTDA, demonstrando os motivos de seu inconformismo 
pelas razões a seguir articuladas: 
 
 
DOS FATOS SUBJACENTES 
 
Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional susografado, a recorrente veio 
dele participar com na mais estrita observância da legislação vigente, e das exigências editalícias. 
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No entanto, esta Douta e Digna Comissão de Licitação julgou classificada e a posterior declarou 
vencedora a empresa Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela LTDA, mesmo com está tendo 
deixado de cumprir fatores relevantes que se encontram como exigências obrigatórias no edital em 
epigrafe. 
 
Ocorre que, essa decisão não se mostra consentânea com as normas legais aplicáveis à espécie, como 
adiante ficará demonstrado. 
 
Do edital: 
 

OBJETO:  
 
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 878243/2018, PROPOSTA Nº 
0066861/2018/MAPA, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT. 
 
Recomendamos que os interessados em participar do certame leiam atentamente todas as 
exigências habilitatórias contidas no Edital e seus anexos, verificando se dispõe dos documentos 
exigidos. 
 
SEÇÃO I – DO OBJETO 
1.2. A licitação será composta de um único item, conforme tabela constante do Termo de Referência.  
1.3.O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas 
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  
 
SEÇÃO III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO, o licitante deverá 
manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório, bem como a descritiva técnica, constante do Termo de Referencia - ANEXO I do 
presente Edital. 
 
5.22. Nas Propostas de Preços REGISTRADAS no Sistema Eletrônico, deverão ser observadas as 
seguintes condições: 
 
5.24. O Pregoeiro(a) verificará as propostas de preços registrados no endereço eletrônico, antes da 
abertura da fase de lance, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, que forem omissas ou apresentarem 
irregularidades insanáveis. 
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SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital; 
 
11.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:  
a) contenha vício insanável ou ilegalidade; 
b) não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 
 
 
ANEXO I 
 
OBJETO: Aquisição de 01(uma) Pá Carregadeira, ano Corrente modelo 2019 ou superior, nova, motor 
06 cilindros com potência mínima de 170hp, com nível de emissão de poluentes em conformidade 
com as normas ambientais vigentes do CONAMA e PROCONVE, peso operacional PADRÃO SEM 
ADIÇÃO DE CONTRA PESOS, ITENS OPCIONAIS E/OU OUTROS ARTIFÍCIOS  DE mínimo de 14.500kg, 
com força de desagregação de no mínimo 105kN, transmissão com no mínimo 04 velocidades a 
frente e 04 a ré, velocidade mínima de 35km/h a frente e a ré, sistema de refrigeração do motor com 
limpeza automática por reversão de sentido do ventilador, cabine com segurança ROPS/FOPS e 
SAÍDA de emergência, equipada com ar condicionado, caçamba coroada com capacidade mínima de 
2,6m, garantia mínima de 12meses, fornecimento de relatórios de consumo de combustível, falhas, 
localização e horas trabalhadas por prazo mínimo de 10 anos através de monitoramento via satélite, 
no mínimo 01 espelho retrovisor dentro da cabine, 01 espelho retrovisor externo do lado direito, 01 
espelho retrovisor externo do lado esquerdo, limpador do para-brisa, limpador do vidro traseiro, 
iluminação de trabalho composto por no mínimo 04 faróis dianteiros, 02 traseiros, 02 luzes de freio e 
setas de direção na dianteira e traseira. A licitante deve comprovar através do site da fabricante ou 
por declaração com firma reconhecida da fabricante que a mesma possui no mínimo 02 (dois) 
concessionários ou distribuidores autorizados sediados no Estado de Mato Grosso que sejam aptos a 
prestar assistência técnica, fornecer peças de reposição e conceder garantia contra defeitos de 
fabricação. 
 
5.6 Sistema de monitoramento 
5.6.1. As máquinas que possuírem sistema de monitoramento e gerenciamento via satélite, este 
deverá ser instalado de fábrica, composto de sistema de gestão completo pela WEB em tempo real e 
disponibilizar no mínimo as informações (Posicionamento com localização e gerenciamento de área 
de funcionamento, Horímetro, indicador de consumo de combustível, horas trabalhadas, código de 
falhas, gerenciamento de serviços de manutenção) estes sem custo para a adquirente por um mínimo 
de 03 anos. 
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Observa se que o edital é claro, objetivo e correto nas exigências que respaldam além da configuração 
do produto que se deseja adquirir, documentação específica comprobatória (com nível de emissão de 
poluentes em conformidade com as normas ambientais vigentes do CONAMA e PROCONVE; PADRÃO 
SEM ADIÇÃO DE CONTRA PESOS, ITENS OPCIONAIS E/OU OUTROS ARTIFÍCIOS  DE....; ..... sistema de 
monitoramento e gerenciamento via satélite....código de falhas...., A licitante deve comprovar através 
do site da fabricante ou por declaração com firma reconhecida da fabricante que a mesma possui no 
mínimo 02 (dois) concessionários ou distribuidores autorizados sediados no Estado de Mato 
Grosso...). O edital é claro e tais informações deveriam ter sido comprovadas e constar do processo:  

 
01)Quanto ao nível de emissão de poluentes em conformidade com as normas ambientais vigentes do 
CONAMA e PROCONVE, deveria ter sido apresentado o LCVM emitido pelo IBAMA da marca e modelo 
ofertado respaldando o produto ao atendimento da norma. 
 
2)Quanto a exigência de peso operacional PADRÃO SEM ADIÇÃO DE CONTRA PESOS, ITENS 
OPCIONAIS E/OU OUTROS ARTIFÍCIOS  DE mínimo de 14.500kg. Consta no catálogo apresentado em 
sua página 4, que a máquina ofertada só atinge o peso operacional mínimo com a adição de 
contrapesos, opcionais, tanque cheio, peso do operador, etc; o que é colocado como restrição e em 
grifo pelo edital, sem o uso de tal artifício a máquina não chega ao peso mínimo exigido pois este no 
que consta no catálogo apresentado é o peso máximo que a máquina pode chegar.  
 
03)Quanto a exigência de possuir sistema de monitoramento e gerenciamento via satélite, O edital é 
claro no que exige de características mínimas para este sistema, o catálogo disponibilizado sobre o 
sistema de monitoramento não faz menção sobre disponibilização de código de falha, uma 
característica de cunho mínimo obrigatório. 
 
04)Quanto a exigência de possuir e comprovar através do site da fabricante ou por declaração com 
firma reconhecida da fabricante que a mesma possui no mínimo 02 (dois) concessionários ou 
distribuidores autorizados sediados no Estado de Mato Grosso...); Não há atendimento de tal 
exigência, não foi apresentando declaração do fabricante com menção de mais de um concessionário 
e/ou distribuidor autorizado, e no próprio site do fabricante só traz indicação de um distribuidor 
autorizado. 
 

 
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO 

       
1- CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela LTDA 

 
A classificação da empresa epigrafada nos traz surpresa e espanto. 
 
Relevando exigências mínima já descritas e que deveriam ser possível de se auferir em confronto com 
a documentação apresentada, o que não acontece. 
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Vale lembrar que a menção no edital sobre a comprovação diz que as características mínimas 
deveram estar presentes no catálogo da máquina, se houvesse dúvidas quanto a esta comprovação o 
mesmo deveria ter feito questionamento em tempo hábil para tal e dada a devida publicidade 
conforme manda a LEI, mais esta Douta e Digna Comissão resolveu por aceitar e classificar o ora 
concorrente. 
 
 
5.  FORMA DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA 
 
5.1. Deverão ser juntados 01 (um) catálogo do sistema de monitoramento e gestão ofertado no qual 
descreva todas as funcionalidades. 01 (um) catálogo do produto ofertado no qual possa verificar 
todas as características mínimas exigidas. Certificado LVCM de atendimento a RESOLUÇÃO No  433, 
DE 13 DE JULHO DE 2011. Todos os documentos deverão ser apresentados no envelope de 
proposta de preços e estar redigidos em língua portuguesa impreterivelmente, com pena de 
desclassificação. 
 
Há de se entender que parâmetros técnicos neste tipo de máquina na maioria das vezes alteram a 
categoria da máquina, exigindo que seja ofertada máquina maior para atender a somente um 
parâmetro. 
  
Preza-se pelo julgamento objetivo e igualitário dentro do que foi exigido em edital, com pena de ferir 
de maneira irremediável a isonomia dos participantes. 

 
 
AS RAZÕES DA REFORMA 
 
A Comissão de Licitação ao considerar a empresa Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela LTDA, 
classificada e habilitada , incorreu na prática de ato manifestamente ilegal, o processo licitatório como 
ato formal que é tem suas exigências obrigatórias as quais constam no edital do processo e devem ser 
atendidas com pena de desclassificação, segundo a LEI e o próprio edital, é ele que rege o certame e não 
pode ser admitido interpretações e tolerâncias que fogem do que previamente se fixou neste e ao 
atropelo da LEI, com pena de ser responsabilizado juridicamente. 
 
Esperava se, que a análise efetivada por esta Douta e Digna Comissão fossem verificados os quesitos 
mencionados e suas devidas comprovações, e por não atendimento ao edital a ora concorrente fosse 
desclassificada, fato que não ocorreu; A análise das propostas, efetivadas pelo Pregoeiro e sua Comissão 
visassem verificar o atendimento das condições estabelecidas no edital e seus anexos, sendo 
desclassificadas as propostas, que não atendessem ás exigências quanto a documentação, 
especificações, quantitativos, prazos, condições e demais obrigatoriedades fixados no edital; 
Lembrando que ele dita o rito da legalidade e isonomia ao procedimento segundo a Lei. 
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O presente edital de licitação é objetivo e correto ao delimitar parâmetros de julgamento e não abre 
precedente no qual se possa ancorar a decisão de manter a não desclassificação de empresa a ou b, a 
Lei exige objetividade e isonomia entre os concorrentes, se houvesse dúvida e ou questionamentos 
deveriam ter sido feitos nos devidos prazos, agora nos resta obedecer e seguir as regras delineadas no 
presente edital.  
 
Outro fato levantado e que não é formalidade, é o dever desta comissão explicito e necessário com as 
características da máquina ofertada, devem ser verificadas em confronto com o catálogo e ou 
documentação apresentada dito e previsto no edital; Digamos que fosse uma formalidade e facultasse a 
esta administração usar prerrogativa de evidente vantagem, não há esta possibilidade, pois não restam 
conflitos e ou confusões quanto ao que se exige no edital e o que se apresentam, estas características e 
demais exigências foram ou deveriam ter sido questionadas dentro do tempo hábil, a Tecnoeste 
Máquinas e Equipamentos Ltda representante autorizada dos produtos VOLVO como pode ser visto e 
amplamente documentado dentro dos autos do procedimento, obedeceu rigorosamente os parâmetros 
e exigências do edital, acreditando que a empresa Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela LTDA, 
deveria ter sido desclassificada sumariamente por não atendimento as exigências de cunho obrigatório, 
já mencionadas. 
 
 
DA LEGISLAÇÃO VIGENTE: 
 
Consta no atual ordenamento jurídico, a exigência de licitação decorre de determinação expressa no 
inciso XXI, do Art. 37, da Constituição Federal, conforme a seguir exposto: 
 
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, também ao seguinte: 
 
Para regulamentar o dispositivo constitucional supramencionado, foi editada a Lei 8.666/93, a qual 
estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, e que em seu artigo 3º explicita o 
desiderato do processo licitatório: 
 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 
 
Mais uma vez, fica clara a preocupação do legislador com a eficiência do processo seletivo, aqui 
traduzida na expressão "proposta mais vantajosa". Tal proposta deve ser entendida não simplesmente 
como aquela que oferta o menor preço, mas aquela que alia esse aspecto à capacidade de o fornecedor 
honrar todos os compromissos e exigências do edital. 
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Vejamos o que dispõe o Art. 48 da Lei 8.666/93: 
Art. 48.  Serão desclassificadas: 
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
 
 
DO PEDIDO 
 
Na esteira do exposto, requer-se seja julgado, e provido o presente recurso, com efeito, para que, 
reconhecendo-se a ilegalidade do ato, seja declarada a desclassificação da empresa Vamos Comércio de 
Máquinas Linha Amarela LTDA, por não atendimento a exigências obrigatórias do edital as quais 
mencionadas acima. 
 
Outrossim; lastreada nas razões recursais dentro da observância ás exigências da legislação vigente e 
por ser ato de inteira JUSTIÇA. Aguarda providências! 
Anotamos possível envio de cópia a estâncias fiscalizadoras 
 
Nestes Termos 
P. Deferimento 
 
 
 
Campo Grande/MS, 24 de março de 2020. 
 
 
 

  
 


