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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 

Data da Sessão de Abertura e Julgamento do Pregão: 22 de Julho de 2019. 

OBJETO: Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de PNEUS E CÂMARAS 

DE AR. 

 

IMPUGNANTE: Lagb Acessórios e Peças Ltda. 

 

1. DOS FATOS 

Trata-se de Impugnação, interposta por Lagb Acessórios e Peças Ltda, em face ao 

instrumento convocatório do Pregão em destaque, cujo objeto é o registro de preços de 

Pneus e Câmaras de Ar para a frota de veículos e máquinas da municipalidade, conforme 

normas, especificações e características constantes no Edital e seus Anexos.  

 

Alega a impugnante, acerca do Edital, que consta a exigência de que o prazo de fabricação 

dos produtos seja igual ou inferior a 06 (seis) meses a contar da data de recebimento, e 

que a referida afronta a legislação. 

  

Por fim, requer a Impugnante a exclusão da referida cláusula. 

 

É o breve relato. 

 

2. DA ANÁLISE 

Recebe-se a impugnação, dado o respeito aos pressupostos de estilo. 

 

No mérito, improcedente a irresignação.  

 

A impugnante argumenta que a especificação de os produtos ofertados possuírem data de 

fabricação máxima de 06 (seis) meses anteriores à entrega dos mesmos configura 

“exigência ilegal”, sendo restritiva à participação do requerente, que ofende ao princípio 

da igualdade, tendo em vista que esta exigência é inaplicável aos pneus importados. A 

veemente manifestação, igualmente, vê na redação do instrumento convocatório 

“verdadeira afronta à Constituição Brasileira” e traz à baila diversas menções aos 

princípios norteadores do processo licitatório. 

 

No entanto, mesmo julgando verossímil que, de fato, correspondam à realidade, as 

empresas “de importação regular”, supostamente, possuírem um fluxo contínuo de 

mercadorias, o que possibilita a redução do período de espera. 

 

Contudo, a exigência não é destituída de fundamento, tem respaldo no mundo jurídico, 

qual seja, o art. 15, inciso I, da Lei nº 8.666/93, in verbis:  
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Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

I – atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações 

técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, 

assistência técnica e garantia oferecidas;  

 

Verifica-se que as exigências contidas no instrumento convocatório possuem respaldo no 

poder discricionário da administração pública, dentro do limite de legalidade e não tem o 

objetivo de frustrar o caráter competitivo do certame. 

 

Ainda ressalta-se, que o prazo exigido no item 2.1.3, como critério de aceitabilidade das 

propostas, de que os “Pneus com o Prazo de Fabricação igual ou inferior a seis (06) 

meses no momento da entrega dos Itens.”, não vai contra qualquer lei ou resolução das 

leis de licitação, e não fere nem mesmo frustra a participação de qualquer empresa no 

processo licitatório, uma vez que o pleito da impugnante parece mais intencionado à 

solução de uma questão particular da empresa, ou seja, a incapacidade operacional de 

atender a demanda dos itens, do que ensejar maior concorrência ao certame ou vantagens 

para a Administração.  

Sabe-se que os objetos da presente licitação são produtos de segurança veicular, tendo a 

Administração Pública o dever de adquirir produtos com qualidade comprovada, que 

satisfaçam seus interesses de acordo com suas necessidades.  

 

A eficiência e a economicidade são princípios aplicáveis à Administração e que devem 

ser observados nos processos de compras. Adquirir produtos com um padrão de qualidade 

faz com que se tenha uma maior periodicidade de substituição do produto e por 

consequência se proporcione economia ao erário. As especificações do objeto decorrem 

diretamente da discricionariedade, sendo limitados apenas por pressupostos legais e por 

princípios licitatórios – entre eles, legalidade, competitividade, razoabilidade, isonomia, 

indisponibilidade do interesse público. 

 

Cabe ainda ressaltar que a impugnante declara ser necessário grande período para concluir 

o processo de importação dos pneus, não podendo assim cumprir o prazo de validade 

mínimo exigido para entrega. Ora, se caso vier a ser sagrado vencedor terá de cumprir o 

prazo de entrega de 05 (cinco) dias, como pode então alegar não ter capacidade de atender 

a validade dos pneus e sim o prazo de entrega?  

 

Dos ensinamentos de Hely Lopes Meireles, ao comentar os princípios da igualdade entre 

os licitantes e o da vinculação ao edital, extrai-se que:  

 

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

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

uns em detrimento de outros, quer mediante julgamento faccioso, quer desiguale os iguais 
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ou iguale os desiguais (artigo 30, § 10). “O desatendimento a esse princípio constitui a 

forma mais insidiosa de desvio de poder, com que a Administração quebra a isonomia 

entre os licitantes, razão pela qual o Judiciário tem anulado editais e julgamentos em que 

se descobre a perseguição ou o favorecimento administrativo, sem nenhum objetivo ou 

vantagem de interesse público. Todavia, não configura atentado ao princípio da 

igualdade entre os licitantes o estabelecimento de requisitos mínimos de participação 

no edital, porque a Administração pode e deve fixa-los sempre que necessários à 

garantir segurança e perfeição do objeto, à regularidade do fornecimento ou ao 

atendimento de qualquer outro interesse público”. (...) “A vinculação ao edital é 

princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no 

edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou 

na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e 

propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, 

vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu (artigo 

41)”. “Assim, estabelecidas as regras do certame, tornam-se inalteráveis para aquela 

situação, durante todo o procedimento. Se no decorrer da licitação a Administração 

verificar sua inviabilidade, deverá invalidá-la e reabri-la em novos moldes, mas, enquanto 

vigente o edital, não poderá desviar-se de suas prescrições, quer quanto à tramitação, quer 

quanto ao julgamento”. “Por outro lado, revelando-se falho ou inadequado aos propósitos 

da Administração, o edital poderá ser corrigido a tempo através de aditamento ou 

expedição de um novo, sempre com republicação e reabertura de prazo, desde que a 

alteração afete a elaboração das propostas”. (Direito Administrativo Brasileiro, 26ª 

edição, Malheiros Editores, 2001, páginas 258 e 259)” (grifei). 

 

O item impugnado pela Empresa não é exigência inconveniente e irrelevante. Ainda 

respeita o interesse público e se amoldam aos princípios da Administração Pública.  

 

Em se tratando do poder discricionário da Administração, é perfeitamente razoável o 

estabelecimento de prazo de validade mínimo para os produtos a serem adquiridos, como 

o seria em qualquer tipo de contrato de compra e venda. Ao contrário, a ausência de 

fixação de prazo mínimo para recebimento dos pneus, permitiria o recebimento de 

produtos com data próxima de vencimento, diminuindo assim o seu tempo de uso e, 

consequentemente, demandaria a aquisição de novos pneus em intervalos menores, 

gerando mais custos para a Administração, em explícita ofensa ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público. 

 

Vale destacar ainda, sobre esta exigência contida no Edital citado, o Acórdão TCE/PR 

nº 4932/14 – Tribunal Pleno: 

 

“(...) a exigência de que os pneus tenham no máximo 06 (seis) meses de fabricação antes 

da data da entrega, prevista no item 1.8 do anexo I do Edital, não é restritiva, tampouco 

confere discriminações entre produtos nacionais e estrangeiros, merecendo 

improcedência  a Representação neste ponto. (...) Logo, permitir a aquisição de produtos 

comais tempo de fabricação poderia acarretar prejuízo à Administração Pública, diante 

da perda de vida útil do bem. Além disso, deve-se levar em conta o interesse público 



 

Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA 

4 
 

envolvido e a vantajosidade da contratação, haja vista que os objetos licitados têm custo 

elevado e, por certo, deve o Poder Público se atentar em adquirir produtos que apresentem 

o maior tempo de vida útil possível. Sem maiores delongas, lícita é a exigência buscando 

a maior durabilidade das peças, circunstancia que impõe a improcedência da 

Representação ao ponto.  Recomenda-se, ao final, que ditas exigências observem um 

prazo de fabricação não superior a 6 (seis) meses no momento em que forem entregues, 

quer sejam nacionais, quer sejam importados, tudo visando o maior aproveitamento do 

item no que tange a durabilidade e, sobretudo, garantia.  

 

É, portanto, em nome da segurança dos indivíduos que utilizarão os produtos contidos na 

licitação em questão, bem como em preservação do interesse público, que se verifica 

razoável e justificável a manutenção do dispositivo editalício, não existindo óbice legal 

ou qualquer restrição à participação da maior quantidade possível de licitantes. 

 

3. DA DECISÃO 

Assim, em face da fundamentação exposta, DECIDO: 

a) Pelo conhecimento do Recurso; 

b) Negar Provimento à impugnação apresentada pela empresa LAGB 

ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA em face do Processo Licitatório nº 040/2019, 

Pregão Presencial nº 022/2019; 

c) Manter as condições e prazos estabelecidos no Edital.  

 

Intime-se. Publique-se. Registre-se. 

 

Vargem Bonita, 18 de Julho de 2019. 

 

 

 

 

 

_______________________________________  

LUIZ FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA 

PREGOEIRO 

 


