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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO REGIDA PELO 

EDITAL PROCESSO/PREGÃO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA/SC 

– PROCESSO LICITATÓRIO 19/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO 19/2022 

 

 

 

Recurso administrativo referente PROCESSO LICITATÓRIO 19/2022 – PREGÃO 

ELETRÔNICO 19/2022 

 

 

 

VIP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado, já qualificada no processo licitatório em epígrafe, vem 

perante Vossa Senhoria, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO contra a 

decisão proferida na Ata de Reunião de Julgamento de Propostas de preços 

do Pregão Eletrônico nº 19/2022 e processo licitatório nº 19/2022, datada de 

15/03/2022, da Prefeitura Municipal de Ponte Serrada/SC, que a Recorrente 

restou como não vencedora do processo Licitatório acima descrito: 

 

I – DOS FATOS  

 

Consoante se infere da Ata mencionada, na data de 

15/03/2022, quando do Pregão Presencial nº 19/2022, da Prefeitura Municipal 

de Ponte Serrada/SC, a empresa Recorrente, Vip Comércio de Veículos 

Ltda.,  não restou vencedora, em razão de que a empresa DIMAS 

COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA., apresentou a melhor proposta de preço 

(menor preço). No entanto, a Recorrente manifestou interesse em recorrer, 
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sob o seguinte fundamento de que a empresa vencedora não apresentou o 

objeto/item/produto da licitação, em conformidade com o edital: ausência 

de comprovação técnica dos requisitos elencados no edital de da empresa 

vencedora, ou seja, sequer o produto atende às exigências do edital. 

 

Diante do exposto, muito embora a ora recorrente não 

tenha ofertado o menor preço, restando em 2º lugar em relação à empresa 

Dimas Comércio de Automóveis Ltda., não poderia a vencedora ter sido 

classificada como vencedora, porquanto sequer apresentou o objeto da 

licitação em conformidade com o edital, senão vejamos: 

 

A própria a ata de licitação descreveu o produto que 

deverá ser entregue: 

“VEICULO AUTOMOTOR CAMINHONETE PICK-UP CABINE 

DUPLA; COM TRANSMISSAO AUTOMATICA, COMBUSTIVEL 

OLEO DIESEL, TRACAO 4X4, VEICULO NOVO, ZERO KM, 

ANO/MODELO DE FABRICACAO 2022/2022 OU SUPERIOR. 

A COR PREDOMINANTE DEVERA SER VERMELHO SOLIDO DE 

FABRICA NA COR PANTONE 186C. O VEICULO DEVERA VIR 

COM AS PLOTAGENS CONFORME PRECONIZADO NO 

MANUAL DE SINALIZACAO DA FROTA DO CBMSC. OS 

ADESIVOS A SEREM UTILIZADOS DEVEM SER REFLETIDOS 

INCLUSIVE OS SIMBOLOS EM IMPRESSAO DIGITAL RESISTENTE 

AS INTEMPERIES. MAIORES ESPECIFICACOES TECNICAS DO 

VEICULO CONSTAM NOS ANEXOS DO EDITAL.” 
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No edital, no anexo 3, onde constam as especificações 

técnicas do produtos a ser disponibilizado, consta no item 1.24 – Guincho 

elétrico: 

“1.24. Guincho elétrico: 1.24.1. Guincho elétrico com 

capacidade mínima de 12.000lbs/5.443kg de tração com 

cabo de aço com no mínimo 30 m, que suporte no 

mínimo 30% a mais do que a capacidade do guincho 

escolhido. Deverá ser instalado na parte dianteira do 

veículo ser fixado diretamente no chassi do veículo de 

forma a se integrar ao para-choques e ao para-choques 

de impulsão dianteiro a ser instalado. Deverá ser instalado 

de forma que possa ser retirado em caso de necessidade, 

porém de modo que possa ser utilizado com sua potência 

total sem que se solte do veículo. O guincho deverá ser 

acionado por controle remoto por cabo de no mínimo 3m 

de comprimento e também de forma manual. O guincho 

deverá ser blindado para evitar a entrada de água. 

 

Na extremidade do cabo deverá ser instalado um 

gancho de aço forjado, com capacidade igual ou 

superior a de tração do guincho. Deverá possuir roletes 

guias dianteiros cromados e construídos em aço carbono 

1020 ou de resistência superior. O guincho deverá ser 

fornecido com sistema de roldanas, cabo de aço e 

gancho de aço forjado que permita dobrar sua 

capacidade de arrasto, com a velocidade de arrasto 

reduzida a metade. O licitante deverá apresentar, após a 

fase competitiva da licitação, catálogo e/ou informações 

técnicas do guincho que será fornecido.” 

 

Conforme catálogo apresentado pela empresa 

vencedora, Dimas Comércio de Veículos Ltda., não apresenta o modelo de 
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guincho com as especificações técnicas exigidas no edital (conforme o 

próprio catálogo da empresa em anexo). 

 

Mais especificamente, o catálogo apresentado referente 

ao guincho, além de não ser referente a guincho blindado, conforme 

exigência do item 1.24 do edital da licitação, possui apenas 26 metros.  

 

Ressalta-se: em nenhum item do catálogo mostra que o 

guincho é blindado. Sabe-se que o catálogo apresentado é referente a 

produto diverso. 

 

Não bastando, conforme especificações técnicas do 

catálogo apresentado pela empresa vencedora: 

 

 

Portanto, além de não ser blindado, possui apenas 26 

metros, se tornando totalmente inviável às exigências do edital. 
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Do contrário, a empresa recorrente apresentou catálogo 

do produto por ela ofertado, dentro do exigido pelo edital: blindado e com 

30 metros, dentre demais especificações do edital, conforme segue em 

anexo. 

 

Irresignada, pelos motivos elencados acima, a 

Requerente requer a reforma da decisão administrativa, para rever a decisão 

que classificou a empresa Dimas Comércio de Veículos LTDA., como 

vencedora. 

Cabe ressaltar que apenas esse motivo seria suficiente 

para sua desclassificação o que não ocorreu. 

 

  É, em suma, o relato do essencial. 

 

II – DO DIREITO 

 

Além do mais, nota-se que a aquisição de veículos, fora 

dos parâmetros exigidos no edital, poderá nitidamente causar prejuízos ao 

Interesse Público, bem como diretamente ao órgão que irá utilizar o bem 

objeto da licitação, visto que o produto ofertado pela empresa vencedora, 

não condiz com as características exigidas pelo edital. 

 

O item 21 do edital se refere às obrigações da 

contratada: 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

(...) 
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b) Fornecer os produtos especificados na Requisição de 

Compras, de acordo com as necessidades e o interesse 

da Secretaria Requisitante, obedecendo rigorosamente os 

prazos e as condições estabelecidas neste edital.  

c) Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos 

termos da legislação vigente e exigências editalícias, 

observadas as especificações, normas e outros 

detalhamentos, quando for o caso ou no que for 

aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e 

prepostos, as normas da Secretaria Requisitante. 

 

Além disso, o item 14, “c” e 10.7 dispõem: 

 

“c) Serão desclassificadas as propostas:  

1) que não atenderem às exigências do ato convocatório 

da licitação;  

2) que conflitarem com a legislação em vigor; 3) Não 

serão consideradas, para efeitos de julgamento, 

quaisquer vantagens não previstas no edital.” 

 

10.7) Serão desclassificadas as propostas que conflitem 

com as normas deste Edital ou da legislação em vigor; 

 

Cumpre salientar que o edital é soberano, conforme 

consta no artigo 41 da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), senão vejamos:  

 

mailto:robsontminotto@engeplus.com.br


 

                                         ______________________________________________           7 

 

                        48 3437-1385 – robsontminotto@engeplus.com.br 

Rua Silva Alvarenga, n. 225, Bairro Santa Bárbara, Criciúma/SC - CEP. 88804-355 

 

 

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas 

e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”  

 

Quando a Administração estabelece, no edital, as 

condições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro 

contrato, os interessados apresentarão suas propostas com base nesses 

elementos. 

Ora, se for aceita proposta ou celebrado contrato com 

desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados estarão os 

princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois 

aquele que se prendeu aos termos do edital.  

 

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do 

administrador e dos administrados. 

 

Por derradeiro, importante salientar que, em se tratando 

de norma constante de Edital, deve haver vinculação ao instrumento 

convocatório, sob pena de afronta ao próprio princípio da segurança 

jurídica. Do contrário, seriam permitidas inúmeras alterações dos critérios de 

julgamento e da própria execução de seu objeto, perpetuando-se total 

insegurança de seus termos. 

 

Neste ínterim, resta destacar os princípios da Supremacia 

do Interesse Público e da Indisponibilidade do Interesse Público, apesar de 

implícitos no ordenamento jurídico, são tidos como pilares do regime jurídico-

administrativo. Isto se deve ao fato de que todos os demais princípios da 

administração pública são desdobramentos desses dois princípios em 
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questão, cuja relevância é tanta que são conhecidos como supraprincípios 

da administração pública. 

 

Nesse norte: 

 

Os princípios são as ideias centrais de um sistema, 

estabelecendo suas diretrizes e conferindo a ele um sentido 

lógico, harmonioso e racional, o que possibilita uma 

adequada compreensão de sua estrutura. Os princípios 

determinam o alcance e o sentido das regras de um dado 

subsistema do ordenamento jurídico, balizando a 

interpretação e a própria produção normativa. (Direito 

Administrativo Descomplicado / Marcelo Alexandrino, 

Vicente Paulo. – 19 ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: Método, 2011, pág. 183). 

 

Os princípios administrativos aparecem, seja de maneira 

implícita ou explícita, em diversas leis, das quais destacam-se a Constituição 

Federal de 1988, no caput de seu art. 37, e a Lei nº 9.784/1999, que discorre 

sobre os processos administrativos no âmbito federal, em seu art. 2º.  

 

Em conceito mais amplo, enumeram os seguintes 

princípios: legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança 

jurídica, interesse público e eficiência. Já a CF/88 é mais restrita ao enumerar 

tais princípios, explicitando apenas:  legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, sendo este último acrescentado pela EC 19/1998.  

 

É de suma importância destacar que os princípios 

constitucionais ora citados são de observância obrigatória para todos os 

Poderes, quando estiverem no exercício de funções administrativas, e para 
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todos os entes federados (União, estados, Distrito Federal e municípios), 

alcançando a Administração Direta e a Indireta. 

 

Registra-se, em consonância com o caso em testilha, que 

o Princípio da Supremacia do Interesse Público, igualdade entre os licitantes, 

existe com base no pressuposto de que “toda atuação do Estado seja 

pautada pelo interesse público, cuja determinação deve ser extraída da 

Constituição e das leis, manifestações da ‘vontade geral” (Direito 

Administrativo Descomplicado / Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. – 19 ed. 

rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, pág. 184). 

Dessa maneira, os interesses privados encontram-se subordinados à atuação 

estatal.  

 

II.I – Supremacia do Interesse Público 

 

Registra-se, em consonância com o caso em testilha, que 

o Princípio da Supremacia do Interesse Público existe com base no 

pressuposto de que “toda atuação do Estado seja pautada pelo interesse 

público, cuja determinação deve ser extraída da Constituição e das leis, 

manifestações da ‘vontade geral” (Direito Administrativo Descomplicado / 

Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. – 19 ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2011, pág. 184). Dessa maneira, os interesses 

privados encontram-se subordinados à atuação estatal.  

 

Por isso, e sem mais delongas, a empresa vencedora 

deve ser imediatamente desclassificada.  
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Portanto, automaticamente, a Recorrente deve ser 

classificada como vencedora, visto que, do contrário da empresa 

vencedora, apresentou o produto com todas as especificações constantes 

no edital, devendo ser imediatamente classificada como vencedora a 

Recorrente.  

III – DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, há razões e argumentos sólidos 

suficientes que comprovam o desatendimento as exigências do edital pela 

Licitante Dimas Comércio de Veículos Ltda., conforme argumentos acima 

mencionados, razão pela qual requer a V.Sa.: 

 

Provimento ao recurso administrativo em sua íntegra ora 

interposto, com a consequentemente revisão da decisão dessa respeitosa 

comissão, DESCLASSIFCANDO a empresa é DIMAS COMERCIO DE 

AUTOMOVEIS LTDA., permitindo assim a imediata classificação da 

Recorrente, Vip Comércio de Veículos Ltda., visto que apresentou 

seguidamente (em 2º lugar) a melhor proposta, com o menor preço e 

atendeu todos os requisitos do edital. 

 

Criciúma/SC, 18 de março de 2022. 

 

 

 

          ________________________________________ 

ROBSON TIBÚRCIO MINOTTO 

Advogado – OAB/SC 16.380-A 

ROBSON TIBURCIO 
MINOTTO

Assinado de forma digital por 
ROBSON TIBURCIO MINOTTO 
Dados: 2022.03.18 11:32:22 
-03'00'
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“GUINCHO WORK 12.000” 

 
Conforme solicitado, temos a grata satisfação de submeter a vossa apreciação e 

análise, nossa proposta técnica e comercial para o fornecimento do GUINCHO ELÉTRICO 
VEICULAR MODELO WORK 12.000. Um produto 100% Nacional, com a garantia de 
assistência técnica e peças de reposição. 

 
DADOS TÉCNICOS: 

 
Capacidade de tração .................................................................... 5.400 kgf. 
Dimensões só do redutor ................................................................. 600 x 200 x 200 mm (C/A/L) 
Cabo de aço galvanizado ................................................................. 3/8” x 30 metros 
Motor Elétrico Reversível ................................................................. 12volts 
Peso Aproximado ............................................................................. 40 kg (incluso cabo de aço) 
.Guia de cabo de aço com roletes galvanizados 
.Sistema de redução planetária de três estágios 
.Carretel montado em rolamentos industriais (roletado e blindado) 
.Controle remoto com 3,5 metros de fio + Wireless (sem fio) 
.Caixa Elétrica Fixa ao motor, equipada com placa eletrônica (blindada) 
.Sistema de freio automático sem regulagem 
.Patesca (duplicador de força) 

 

Fotos ilustrativas: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


