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RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO 

DECISÃO DO PREGOEIRO 

 

INTERESSADOS: REGIANE LUZIA DE SOUZA TEDESCHI - EPP 

PROCESSO: 616/2019 

PREGÃO: 040/2019 

ASSUNTO: Recurso Administrativo 

 
 
 

I. DOS FATOS 
 

Trata-se de recurso, interposto pela empresa REGIANE LUZIA DE SOUZA 

TEDESCHI - EPP, devidamente qualificada, através de sua representante legal, a 

Sra. Regiane Luzia de Souza Tedeschi, contra a decisão que habilitou e declarou 

vencedora do certame a empresa VIVEIROS QUEIROZ COMÉRCIO DE PLANTAS 

LTDA, na modalidade Pregão Presencial nº 040/2019, destinado ao REGISTRO DE 

PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMAS 

AMENDOIM E GRAMA ESMERALDA PARA MANUTENÇÃO, REFORMA E 

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, CANTEIROS, ESPAÇOS PÚBLICOS, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT. 

 

II. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

a) Alega a Recorrente REGIANE LUZIA DE SOUZA TEDESCHI nas primei-

ras razões de recurso que “a empresa vencedora não poderia ter participado do cer-

tame uma vez que a mesma não possuia o CNAE 4623106 - COMÉRCIO ATACA-

DISTA DE FLORES, PLANTAS, GRAMAS.”; 

b) Aduz ainda que o Pregoeiro disse que como ela possuía atestado de ca-

pacidade técnica no segmento tal empresa não seria impedida de participar do cer-

tame.”; 
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III. DA ANÁLISE 

 

De início, cumpre-nos salientar que todo o procedimento licitatório em ques-

tão rege-se pelo Edital do Pregão Presencial 040/2019, pela Lei Federal nº 

10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 

8.666/1993. Assim, em obediência à legislação e às normas regulamentares do refe-

rido certame, reconheço dos recursos e passo a esclarecer. 

Primeiramente vale esclarecer que o que está sendo atacado em matéria re-

cursal é tão somente a decisão pela habilitação da empresa VIVEIROS QUEIROZ 

COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA, e que a RECORRENTE se mostra irresignada 

pelo fato do Pregoeiro permitir a participação da mesma na disputa mesmo esta ale-

gando que a RECORRIDA não possuía o CNAE específico para tanto, e que ao final 

foi oportunizado à empresa vencedora que trouxesse um documento para fins de 

autenticação em Sessão Pública. 

De uma melhor análise dos autos e em observância a negociação final dos 

valores, tem de ser levado em consideração pela Administração Pública o fato de 

que a licitante VIVEIROS QUEIROZ COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA apresentou 

valores mais vantajosos à Administração Pública.  

Também deve ser levado em consideração o fato de que descredenciar lici-

tante por não possuir CNAE específico fere gravemente o Princípio da competitivi-

dade e a busca pela proposta mais vantajosa. Para exemplificar, caso fosse adotado 

tal medida na Sessão do dia 22 de maio, teríamos apenas uma empresa no pleito, 

sendo assim dificilmente chegaríamos aos valores registrados na ata de sessão do 

referido Pregão, uma vez que não havendo disputa dificilmente o licitante reduziria 

os valores nos mesmos termos.  

O processo licitatório tem como objetivo proporcionar a realização do negó-

cio mais vantajoso para o Órgão Público e assegurar, em condições de igualdade, 

conforme preceitua o princípio da isonomia, a participação dos licitantes. 

Por fim, vale informar que o CNAE nada mais é do que a classificação na-
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cional de atividades econômicas estabelecida pela Receita Federal do Brasil a fim de 

padronizar os códigos de atividades tributárias. 

Portanto, exigir que a empresa tenha um código CNAE específico é limitar, 

injustificadamente o caráter competitivo da Licitação, e impor à Administração Públi-

ca um preço mais elevado, ferindo de morte os princípios do Interesse Público e da 

Vantajosidade. 

Quanto ao que foi alegado em via recursal pela recorrente, que foi informado 

em sessão que a empresa detinha atestado de capacidade técnica é infundada, uma 

vez que o que foi dito em Sessão pelo Pregoeiro é de que não seria feito o descre-

denciamento da empresa VIVEIROS QUEIROZ em face de a mesma não possuir 

CNAE específico e que tal condição de capacidade técnica poderia ser aferida medi-

ante atestado de capacidade técnica. 

Quanto ao documento autenticado em Sessão, não há que se falar em bene-

fício concedido ao licitante, pois se levado em consideração o princípio do formalis-

mo moderado, o qual tem direta relação com os princípios da segurança jurídica e 

princípio da eficiência, este garante tais condutas aos servidores públicos. 

Extrai-se do Acórdão 357/2015 TCU – Plenário: 

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pau-

tar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de 

formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segu-

rança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim a pre-

valência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as 

praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. 

Nota-se que a adoção pelo princípio do formalismo moderado em certos 

momentos do certame não significa que o operador desmereceu o princípio da vin-

culação ao instrumento convocatório ou afrontou o caput do art. 41 da Lei 8.666/93, 

o qual dispõe sobre a impossibilidade de a Administração descumprir as cláusulas 

do Edital, mas versa sobre uma solução a ser tomada a partir de um conflito de prin-

cípio, onde deve se levar em consideração aquele que for mais vantajoso para o ca-

so. Assim é o entendimento do TCU: “Diante do caso concreto, e a fim de melhor 
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viabilizar a concretização do interesse público, pode o princípio da legalidade estrita 

ser afastado frente a outros princípios. (Acórdão 119/2016 – Plenário).” 

De forma distinta do que ocorre com as regras e normas do nosso Ordena-

mento Jurídico, os princípios são compatíveis entre si diante de um conflito de inte-

resses, pois a adoção de um não provoca a extinção de outro no caso in tela. Como 

exemplo, segue entendimento do TCU:  

Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado 

ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, 

devendo as simples omissões ou irregularidades na documentação ou na 

proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração 

ou aos concorrentes, serem sanadas mediante diligências. (Acórdão 

2302/2012 – Plenário). 

O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/93, que proíbe a Administração 

de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado mediante a conside-

ração dos princípios basilares que norteiam o procedimento licitatório, den-

tre eles o da seleção da proposta mais vantajosa. (Acórdão 8482/2013 1ª 

Câmara). 

 

Também vale informar que tal conduta é prevista em edital, mais precisa-

mente nos itens 11.14. o qual prevê que: “É facultada ao (à) Pregoeiro (a) ou à Au-

toridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência des-

tinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclu-

são posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da ses-

são pública.” 

E, respondendo a pergunta da Recorrente, caso fosse com ela, por não ha-

ver ser licitante com empresa sediada fora do Município como procederíamos em 

Sessão? Ora, da mesma maneira conforme preceitua o item 11.14, através de dili-

gências via sitio eletrônico do órgão RENASEM a fim de atestar segurança e a vera-

cidade do documento. 

Portanto, vejamos, a conduta adotada em sessão do dia 22 de maio de 2019 

foi feita em observância ao item supracitado, o qual prevê a promoção de diligência 
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a fim de complementar a instrução do processo. 

Para reforçar meu entendimento faço uso do Acórdão 13748/2018 – TCU 

Primeira Câmara, no qual o Ministro Walton Alencar Rodrigues em seu voto profere 

o seguinte entendimento: “Conforme jurisprudência desta Corte, o perigo de dano ao 

Erário ainda maior pode justificar a convalidação de atos irregulares, a exemplo de 

ilícita desclassificação de propostas de licitantes, de forma a preservar o interesse 

público. 

Neste caso, analisando cada dos princípios expostos e, feita a ponderação 

entre eles sem atropelar os aspectos normativos e legais, entendo que prevalece de 

forma mais significativa o princípio da busca pela proposta mais vantajosa. 

Desta forma, acredito ter exposto de maneira clara meu entendimento sobre 

a adoção e ligação dos princípios supracitados e o porquê da decisão final se basear 

em cima daquele que mais pode vir a pesar para a Administração Pública, qual seja 

o da busca pela proposta mais vantajosa, apesar de toda a legalidade dos atos exa-

rados em sessão. 

Deste modo, entendo por legais todos os atos exarados na data da Sessão 

de disputa, de 22 de maio de 2019. 

 

IV. DECISÃO 

Desta forma, conforme fundamentado acima, decido por NEGAR PROVI-

MENTO ao recurso apresentado, à vista do que consta dos autos e pelas razões de 

fato e, MANTER A DECISÃO DE HABILITAR a empresa VIVEIROS QUEIROZ CO-

MÉRICO DE PLANTAS LTDA. 

Encaminho os autos à autoridade superior para sua análise, consideração e 

decisão do Recurso Administrativo em pauta. 

Dê ciência à Impugnante, após providencie a divulgação desta decisão para 

conhecimento geral dos interessados junto ao site  www.primaveradoleste.mt.gov.br 

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br/
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– CIDADÃO - Editais e Licitações, bem como se procedam às demais formalidades 

de publicidade determinadas em lei. 

 

Primavera do Leste, 05 de junho de 2019. 

 

 

 

Cristian dos Santos Perius 
Pregoeiro 

 
*Original assinado nos autos do processo 
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JULGAMENTO DE RECURSO  
 

DECISÃO 
 

Ante os fundamentos trazidos pelo Pregoeiro do Município de Primavera do 

Leste, acolho integralmente os fundamentos e as conclusões expostas pelo Pregoei-

ro, como razões de decidir, proferindo-se a decisão NEGAR PROVIMENTO ao 

recurso apresentado pela empresa REGIANE LUZIA DE SOUZA TEDESCHI – EPP. 

 

  Informe-se na forma da Lei. 

 

Primavera do Leste, 05 de junho de 2019. 

 

 

 

 

*Leonardo Tadeu Bortolin  
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

 
*original assinado nos autos do processo 


