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Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA – SC  

ATT: Pregoeiro(a) Oficial 

Referente Pregão Presencial Nº 42/2022 – Processo Licitatório 46/2022 

Assunto: 

A Empresa JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME, já qualificada nos autos 

do processo acima deferido, vem tempestivamente interpor RECURSO, em face da 

decisão proferida por essa nobre Comissão que a considerou inabilitada a prosseguir no 

certame supramencionado, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos: 

1 – DO CABIMENTO DO RECURSO: 

A Lei Federal nº 8.666/93, que rege de forma subsidiária o presente Processo 

Licitatório, assim estabelece acerca do cabimento de recursos administrativos: 

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

 

Por fim, o Edital nº 46/2022 também prevê a possibilidade de interposição de 

recurso em face de decisão de habilitação/inabilitação, senão vejamos: 

14. IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO 

a) Até dois dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar este edital, mediante manifestação por escrito e dirigida ao 

Pregoeiro, protocolada na Prefeitura Municipal de Ponte Serrada, sito à Rua 

Madre Maria Theodora, n.264, em seu horário de expediente; 

b) Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 

concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

mailto:vendasjp01@hotmail.com


 

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME 
CNPJ 09.552.508/0001-77     Fone: (49) 3646 0515 

E-mail: vendasjp01@hotmail.com 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

c) O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, 

as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais 

licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 

(três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos; 

d) Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pela Licitante; 

e) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a 

decadência do direito de recurso; 

f) O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento; 

 

Portanto, perfeitamente cabível a interposição deste, tendo em vista que a decisão 

está viciada no que tange aos fundamentos apresentados para inabilitação da Recorrente, 

não podendo esta prevalecer. 

2 – DA TEMPESTIVIDADE 

A Recorrente foi cientificada da decisão recorrida no dia 09/05/2022, durante 

Abertura de Sessão Pública e conforme constado na Ata de Reunião de Julgamento de 

Propostas Nr. 1/2022 da Sessão Pública. 

3 – DAS PRELIMINARES 

Preliminarmente, esta Recorrente pede licença para reafirmar o respeito que 

dedica aos membros da douta Comissão de Licitação e à digna Autoridade Julgadora. 

Destaca que o presente recurso tem estrita vinculação à interpretação objetiva dos fatos 

do procedimento licitatório. 

As eventuais discordâncias deduzidas neste recurso fundamentam-se no que 

preconiza de modo específico à Constituição Federal, à Lei de Licitações, o indigitado 
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Edital, e Acórdãos e Pareceres do Egrégio Tribunal de Contas da União, que devem ser 

aplicados, e que não foram observados na decisão recorrida. 

4 – DOS FATOS 

A Recorrente compareceu para participar do certame em questão na data, hora e 

local estipulados no Edital, tendo apresentado seu pedido de credenciamento (juntamente 

com os documentos necessários), sendo o Envelope nº 1, consistente na documentação 

de habilitação, e o Envelope nº 2, consistente na proposta comercial. 

Não obstante, no entendimento da Recorrente, todos os documentos e requisitos 

estipulados no Edital tenham sido satisfeitos, esta douta Comissão ponderou pelos 

seguintes apontamentos, nos termos da Ata de Abertura de Sessão Pública, vejamos: 

“Constatou-se que as empresas TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA ME e 

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME, não apresentaram os certificados em 

nenhum dos itens restaram inabilitadas para os itens 2, 5, 6, 7, 8, 9, e 10.”  

 

Pois bem, consoante será demonstrado em linhas futuras, a inabilitação da ora 

Recorrente não pode ser mantida, uma vez que se demonstra um edital VICIADO, assim, 

indo de contra ao que rege a LEI 8.666/93, quanto á igualdade e competitividade dos 

licitantes. 

O jurista Hely Lopes Meirelles, lecionando sobre a igualdade de tratamento a ser 

assegurada aos interessados em contratar com a Administração Pública: 

“a igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo de discriminação entre 

os participantes do certame, quer através de cláusulas, que no Edital ou no 

convite favoreçam uns em detrimento de outros, quer mediante julgamento 

faccioso que desiguale os iguais ou iguale os desiguais ( Estatuto , artigo 

3º.,parágrafo 1º )” 

 

Assim, os agentes administrativos elaboradores de edital, não possuem vontade 

própria. Sua vontade é a da Lei. O procedimento licitatório está atrelado aos standarts da 
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legislação. A segurança jurídica dos licitantes é exatamente a certeza de não haver 

surpresas nas licitações. 

O Recorrente, no exercício do legitimo interesse público vem por meio desta 

oferecer o presente recurso ao passo que no presente certame traz consigo cláusulas que 

comprometem a disputa, a Administração fica inviabilizada de analisar uma oferta 

extremamente vantajosa em sua técnica e preço, impossibilitando até mesmo que 

empresas mais capacitadas para esta contratação possa ser selecionada. 

Com efeito, o exame acurado do edital revela situação que merece urgente reparo 

pela autoridade administrativa elaboradora do instrumento convocatório, pois cria óbice 

à própria realização da disputa, limitando o leque da licitação e clara VANTAJOSIDADE 

a apenas um único fabricante, em um verdadeiro e claro DIRECIONAMENTO no objeto 

licitado, através da falta de isonomia, contrariando todo dispositivo legal em total 

dissonância com os princípios basilares da administração pública. 

O exame acurado do edital revela que, não obstante o órgão licitante tenha se 

apoiado em um direcionamento de descritivo, comprometendo a competitividade para o 

processo licitatório, solicitando a apresentação de laudo não cabíveis para o objeto do 

edital ora mencionado. 

Resta evidente que o Edital merece ANULAÇÃO a fim de se evitar a restrição ao 

caráter competitivo no caso em questão, com a alteração das exigências que restringem 

injustificadamente a competitividade do certame, através de uma clara e evidente falta de 

isonomia. Ao fazer, e o pior, manter, um EDITAL DIRECIONADO e VICIADO poderá 

estar servindo a fins escusos do mercado. 

Nota-se ainda, que exigem as seguintes especificações:  

 

1 - Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre 

si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção a 

superfície com tratamento especial ecologicamente correto denominado 

sistema”nanoceramic”. 

2 - Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido 

pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio sobre 

corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por 

laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 
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e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido – corrosão 

por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 1500 

horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada 

conforme NBR 5841/2015 e NBR ISSO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 

e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório 

credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da 

solda. 

3 - Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do 

Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira 

(FSC), emitido por certificado. 

4 - Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do 

Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira 

(FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em 

nome do fabricante do mobiliário. 

 

Importante dizer que os ensaios específicos para solda foram desenvolvidos 

considerando que a resistência aos mesmos é afetada por trincas/entalhes/junções/bolhas 

e pela aplicação de carga, ou seja, não estando em conformidade, os móveis podem 

ocasionar “acidentes” aos usuários. 

Diante das exigências, nota-se que ao exigir certificados de solda, não serve como 

parâmetro de qualidade, uma vez que o material pode ser manipulado de diversas formas, 

algumas delas, podem até comprometer a qualidade do produto. Uma vez que o município 

esteja com intuição de comprar produto de qualidade visando mais durabilidade, solidez, 

segurança e ergonomia deve-se procurar outras formas de parâmetro e teste de qualidade, 

sem infringir a lei e sem direcionamento de produto, evitando apresentar um edital 

VICIADO. 

A igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo da discriminação entre os 

participantes do certame, que através de cláusulas que, no edital ou convite, favoreçam 

uns em detrimento de outros, quer mediante julgamento faccioso, que desiguale os iguais 

ou iguale os desiguais. O desatendimento a esse princípio constitui a forma mais insidiosa 

de desvio do poder, com que a Administração quebra a isonomia entre os licitantes, razão 
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pela qual o Judiciário tem anulado editais e julgamentos em que se descobre a perseguição 

ou o favoritismo administrativo, sem nenhum objetivo ou vantagem de interesse público. 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27. ed Ed. Malheiros 

Editores. São Paulo:2002. pg. 262.) 

 

Ademais, resta evidente e flagrante a desconformidade do mesmo para com as 

recentes decisões deste próprio tribunal, pois o TCU nos seus últimos acórdãos tem 

cristalizado a separação de itens que não possuem justificativas técnicas suficientes para 

adjudicação por preço global, não há como prosperar tamanha irregularidade, pois em 

manter tal forma de adjudicação estarão cometendo grande irregularidade. 

De outro enfoque refira-se as palavras de Fábio Medina Osório, in Improbidade 

Administrativa. Porto Alegre: Síntese, 1997 que vem a calhar no presente caso. 

 

“No Estado de Direito, quer-se o governo das leis, não dos homens, radicando 

o princípio da legalidade, especificamente, nos arts. 5º, II, 37, 84, IV, todos da 

Carta Constitucional vigente, significando que a Administração nada pode fazer 

senão o que a lei determina. “Ao contrário dos particulares, os quais podem 

fazer tudo o que a lei não proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei 

antecipadamente autorize. Segue-se que a atividade administrativa consiste na 

produção de decisões e comportamentos que, na formação escalonada do 

direito, agregam níveis maiores de concreção ao que já se contém 

abstratamente nas leis. 

... 

A legalidade, portanto, abrange inúmeros caminhos de indagação por parte do 

intérprete.” “Não é portanto a lei que somente se aprecia. Nem a estrita 

legalidade. Sobretudo também o abuso na sua extensão, origem e propósitos, ou 

melhor, a legitimidade do ato administrativo. Os fundamentos anteriores 

determinam a anulação dessa Concorrência sob questão, não podendo 

prosperar ato convocatório que se domonstra eivado de ilegalidades nos termos 

antes vistos. 

 

Expressa a Lei que é necessário corrigir, sempre que haja, vícios contidos no ato 

convocatório que comprometem a legalidade do procedimento licitatório em tela, 
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amparada no disposto no decreto 3.555/2000, na lei 10.520/2002 e no Artigo 41 da Lei 

nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, conforme entendimento pacífico e manso de que: 

 

“Qualquer restrição em relação ao objeto da licitação deve ter como 

fundamento razões aptas a justificarem que a finalidade e o interesse público 

reclamam por tal exigência de forma irremediável. Sem tal justificativa a 

restrição deve ser tomada por ilegal (art. 3º, § 1º, inc. I)..” 

 

“Direcionar o edital de uma compra com as características de determinado 

conjunto de fornecedores não tem nenhuma convergência com o trabalho de 

especificar corretamente o objeto pretendido para um determinado processo de 

licitação.” - conforme entendimento do TCU no Acórdão 641/2004 – Plenário.” 

 

5 - DO PODER-DEVER DA AUTORIDADE PÚBLICA DESFAZER SEUS ATOS 

QUANDO VICIADOS DE ILEGALIDADE. 

Ocorrendo ilegalidade no procedimento de uma licitação, como está a ocorrer no 

presente caso, é poder-dever dos Administradores desfazerem seu ato, decretando a 

nulidade do mesmo. 

Assim, tendo a autoridade pública tomado conhecimento, quer por licitante, 

servidor ou qualquer cidadão de que o certame ESTÁ afrontando disposições legais e 

direitos dos licitantes, deve, de imediato, mandar apurar os fatos e, constatado o defeito, 

deve desconstituir aquele ato ilegal. 

Nesse sentido a Súmula nº473 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

“A Administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los por 

motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial” 

 

Ora, é corrente que ato administrativo praticado em desacordo com o ordenamento 

jurídico é inválido. Porque sempre é inválido o ato que, ao nascer, afrontou as prescrições 
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legais - carece de legalidade e se ressente de defeitos jurídicos. Os atos inválidos são 

comumente chamados de nulos e afetam retroativamente do procedimento licitatório. 

Da análise anterior, decorrem os direitos desta licitante a ANULAÇÃO DESTA 

LICITAÇÃO, com a devida extirpação de condição habilitatória que se revela 

cerceadora-direcionada, ex vi, que afronta diretamente a legalidade indispensável da 

licitação. 

6 – DO PEDIDO 

Por todo o exposto anteriormente, REQUER: 

- Seja reexaminado este edital – PREGÃO PRESENCIAL 42/2022 haja vista a 

ilegalidade que o mesmo contém, antes examinada, a qual impede o seguimento do 

certame nestes termos originais propostos. Isso em face da afronta direta o arts. 40 e 55 

da Lei 8.666/93 e também o art.3º da LEI 10.192 de 24/02/2001. 

Caso julgue como INDEFERIDO a intenção de Recurso apresentado pela empresa 

recorrente, uma vez que a disputa foi prejudicada por que os dois não possuíram o mesmo 

tratamento e ainda exigimos que a comissão julgadora aprecie os motivos da discordância 

em relação ao questionamento do Recorrente ao Certame, fazendo-se cumprir a Lei 

8.666/93, quanto á igualdade e competitividade dos licitantes. 

Caso indeferido for, solicito a análise do órgão competente superior. 

Cunha Porã 11 de Maio de 2022 

 

 

_____________________________________ 

Jackson Neimar Pedrassani 

Administrador 

4.016.444 SSP SC 

CPF 041.562.419-39 

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME 

CNPJ: 09.552.508/0001-77 
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