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JULGAMENTO DE RECURSO 

 
PROCESSO Nº 002/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 – CPL 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na implantação, gerenciamento e operação de 
sistema informatizado e integrado com o fornecimento de combustíveis, na utilização de cartões 
magnéticos, com ou sem chip que utilizem operação no sistema ON LINE / OFF LINE, utilizados na 
aquisição contínua e fracionada de combustíveis em rede credenciada para atender as demandas 
operacionais e administrativas da LIMPEC, visando a fiscalização financeira e o controle no 
consumo. Os combustíveis a serem fornecidos são os seguintes: gasolina (comum e aditivada), etanol, 
GNV (gás natural veicular) e diesel (S500 e S10).  
 
 
RECORRENTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 
A manifestação e motivação da intenção em recorrer, foram registradas pela recorrente em ata da 
sessão realizada às 09h00min horas do dia 11/05/2021. 
 
Em 14/05/2021 às 10:00 horas, a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 
LTDA deu entrada na recepção da Comissão Central  de Licitação – CPL, as razões do recurso da 
recorrente, portanto, tempestiva. A empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, apresentou às 
10h50min horas do dia 19/05/21 as contra-razões (acostado aos autos que instrui esta licitação). 
 
 
RESUMO DOS FATOS 
 
 
Em apertada síntese, alega a Recorrente por sua inabilitação ocorrer de forma desvinculada ao edital e 
por rigorismo exacerbado, hipótese vedada por lei, princípios, doutrina e jurisprudências. 
 
(...) 
 
Tal entendimento se baseia no fato de a proposta apresenta taxa negativa de (-) 1,00% sobre o valor 
estimado de R$ 1.046.488,18 e sobre o resultado ter acrescido o percentual de 3,33% referente a taxa 
administrativa.  
 
(...)  
 
Ocorre que, para julgamento correto do certame, deveria no mínimo ser oportunizado o direito de corrigir 
a falha no calculo da taxa, que nada afetaria a essência da proposta, nem tão pouco o valor global 
ofertado. 
 
 
DO PEDIDO 
 
 
Diante de todo o exposto, requer-se da ilustre Pregoeira que receba o presente Recurso, e que 
considerando os seus termos julgue-o procedente, de modo a:  
 

a) Anular  a sessão pública ocorrida no dia 11/05/2021, tendo em vista a ilegal desclassificação da 
licitante PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 

b) Convocar os licitantes participantes para realização de nova sessão pública onde a recorrente 
restara classificada para etapa de lances. 
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DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 

Antes de adentrar no julgamento do mérito, faz-se necessário mencionar os motivos que levaram a 
desclassificação da ora Recorrente, considerando que, se verifica o atendimento aos requisitos do 
instrumento convocatório e se a licitante cumpriu as exigências, editalícias.  

 
A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em sua proposta de 
preços, apresentaram a o valor global de R$ 1.036.023,30 (um milhão trinta e seis mil 
vinte e três reais e trinta centavos), com taxa negativa de – 1,00%. No entanto o valor 
do custo de consumo de combustível estimado pela LIMPEC foi de R$ 1.012.763,17 e 
taxa de administração de 3,33%, perfazendo um valor global estimado de R$ 
1.046.488,18, conforme especificado nos Anexos I e II do edital. A referida licitante 
utilizou equivocadamente como valor de consumo o valor Global com a taxa estimada 
(R$1.046.488, 18), sem a taxa de administração, quando deveria ser utilizado para 
composição do valor do custo de consumo de combustível estimado descontando as 
taxas administrativas (R$ 1.012.763,17). 

 

Cumpre esclarecer que ao analisar a proposta de preços, o que se busca é o alcance da empresa que 
atenda de forma satisfatória o objeto ora licitado, em consonância com os princípios norteadores e 
constantes o art. 3º da Lei n.º 8.666/93, dispõe que a licitação destina – se a garantir a observância do 
principio constitucional e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada 
e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.  

Vejamos o que diz art. 48º da Lei n.º 8.666/93; 

 
Art. 48.  Serão desclassificadas: 
 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
(grifo nosso). 
 

(...) 

 
Diante das alegações da empresa, o edital é claro e direto quando fala das exigências, necessidades e 
responsabilidades sobre as propostas ofertadas pelas empresas participantes. Em seu item 8.10 o edital 
nos diz que:  
 

 
8.10 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 
 

 
A Recorrente afirma, em síntese, o edital prevê que, em  caso de divergência de valores, prevalecerá o 
valor unitário. Embora não se aplica totalmente ao caso, revela, no entanto, a possibilidade de 
saneamento quando houver divergência de valores, desde que respeitadas as ressalvas previstas no 
edital (...). 
 
A pregoeira não poderia considerar correto o valor global apresentado pela PRIME CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA por não se considerar erros irrelevantes, já que seria necessário 
alterar toda a proposta de preços, conforme subitem 11.5.2 do edital.  
 

11.5.1 Consideram-se erros produtos irrelevantes aqueles cuja ocorrência não 
comprometa a idoneidade do documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da 
proposta. 
 
11.5.2 Será procedida a desclassificação das propostas que estejam em desacordo com 
o solicitado no Edital, e que não possibilite a aplicação do disposto no subitem 11.5.1 
deste edital. 
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Insta registrar, que o procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta 
exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o descumprimento 
das normas contidas no edital. 
 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual 
se acha estritamente vinculada. 

 
A licitação tem como objetivo garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a 
todos os interessados. Por esta razão a Lei 8.666/93 define os princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório e do julgamento objetivo, e, por conseguinte a desclassificação do licitante que não observa 
a exigência prescrita no edital, isto porque o principio da isonomia seria diretamente ferido. 
 
A Recorrente afirma, em síntese, que “O que se busca, portanto, é a vinculação ao edital, o qual 
possibilitou o saneamento de “...erros produtos irrelevantes...” , inclusive por ato da Pregoeira, que teve a 
“...perfeita compreensão do conteúdo da proposta”, que a utilizou como explicação de sua decisão.  
 
Diante das alegações da empresa, não restam dúvidas que ao examinar os pedidos acima discorridos, a 
Comissão, não poderá considerar irrelevante as razões que motivaram a desclassificação. 
 
Nesse diapasão, as alegações da empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 
LTDA, não prosperam, e de acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, fica 
evidente que a Comissão, deverá manter a desclassificação da proposta da referida empresa, pelo 
descumprimento das condições previstas em edital. 
 
 
DA DECISÃO 
 
 
Ante o exposto, a Pregoeira, fundamentada nos termos do edital, e com base no princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos dispositivos da Lei 10.520/02 e subsidiariamente 
a lei 8.666/93, resolve conhecer o recurso apresentado pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA para no mérito: 
 
1- Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso, para, em consonância com os princípios e normas que 
regem a licitação, mantendo desclassificada a licitante PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA. 
 
2- Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação da Sr. Diretor da 
Secretária Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 
 
À consideração superior 

 
Camaçari, 11 de junho de 2021. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Antônio Sergio Moura 
de Souza 

Presidente/Apoio 

 
 

Aricele Guimarães 
Machado Oliveira 

Pregoeira 

 

Wadna Cheile Melo 
Aragão 
Apoio 

André Luís Rodrigues 
dos Santos 

Apoio 
  

 
 
 
 
 
 



 

Fl.4 
 

PREGÃO PRESENCIAL No 001/2021. 
 
 
 
DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO PELA 
LICITANTE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 
 
 Ao DIRETOR DA LIMPEC, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto 
no art. 109, § 4o, da Lei no 8.666/93, e 
 
 
CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL em desclassificar a proposta de preço da 
licitante PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA no Pregão Presencial – CPL 
nº 001/2021; 
 
 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso Hierárquico interposto pela licitante 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 
  
             CONSIDERANDO as alegações apresentadas nas contrarrazões; 
 
 
 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela CPL; 
 
 
 
 

RESOLVE 
 
 Julgar IMPROCEDENTE o presente recurso mantendo em desclassificada a proposta de preço 
da licitante PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.  
 
 

Camaçari, 11 de junho de 2021. 
 
 
 
 

ANTONIO ALDENE MOTA DE ALMEIDA 
Diretor da Limpec 

 
 
 

 


