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PARECER JURÍDICO 

 

OBJETO DE ANÁLISE: 

Foi solicitado Parecer Jurídico sobre o recurso administrativo interposto pela empresa VIP COMÉRCIO 

DE VEÍCULOS LTDA apresentado junto ao Processo Licitatório Eletrônico n. 19/2022, referente ao “Pregão Eletrônico com 

validade de 12 (doze) meses, para aquisição veículo automotor caminhonete pick-up cabine dupla e kit pick-up para 

combate a incêndio florestal com tanque rígido de 500 litros e armário de ferramentas” apresentando recurso acerca do 

guincho elétrico.  

A empresa Dimas Comércio de Automóveis Ltda apresentou Contrarrazões no prazo legal, vindo os autos 

para manifestação.  

O presente recurso deve ser analisado por ser tempestiva a sua apresentação, pois protocolado dentro do 

prazo legal. 

FUNDAMENTAÇÃO:  

Como é de conhecimento a Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração 

Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa propiciar iguais oportunidades aos que 

desejam contratar com o Poder Público, dentro dos padrões previamente estabelecidos pela administração que atua como 

fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. É o meio técnico- legal de verificação das melhores 

condições para a execução de obras e serviços, compra de materiais e alienação de bens públicos.  

Quanto a recurso administrativo, não assiste razão ao interessado. 

Em apertada síntese, alega o recorrente que o guincho apresentado não é blindado e que possui vinte e 

seis (26) metros, diferente do exigido, razão pela qual deve ser desclassificada. 

Diferente do alegado, a Recorrido comprovou que o guincho elétrico possui blindagem e também a 

metragem exigida, juntando inclusive informação do fornecedor de que possuí certificação IP67.  

Frise-se ainda que é de conhecimento dessa Consultoria que antes “do aceite” do objeto licitado, a 

Comissão de licitação faz pesquisas acerca dos itens. 

Diante do exposto, entendo que o recurso merece indeferimento.  

CONCLUSÃO: 

Em face ao exposto, opina pelo IMPROVIMENTO do recurso, dando-se continuidade ao Processo 

Licitatório Eletrônico n. 19/2022. 

Salvo melhor juízo, é o parecer. 

Ponte Serrada, 28 de março de 2022. 

 

 

 

André Luiz Panizzi 
Consultor Jurídico 
OAB/SC 23.051 

 

 


