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PARECER JURÍDICO 

 

Processo de Licitação nº 016/2018/Pregão Presencial nº 005/2018 

Análise de recurso administrativo – Inabilitação de Licitante 

Impugnante: AGRO-VALE MURIAÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - EPP 

 

INTROITO 

 

Trata-se de Parecer Jurídico acerca de recurso administrativo 

decorrente da inabilitação do licitante AGRO-VALE MURIAÉ MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 22.865.897/0001-59, com sede na Avenida 

Rio-Bahia, nº 423, KM 708, Bairro Barra, na cidade de Muriaé, Estado de Minas 

Gerais. 

O Pregoeiro certificou pela tempestividade do recurso, mantendo sua 

decisão de inabilitação em face de não atendimento das normas estabelecidas no 

Edital Convocatório. 

Alega em apertada síntese que a inabilitação ocorrida não vislumbra 

legalidade em face a não cumprimento do estabelecido no Anexo XIII. 

Em face ao recurso, procedeu a notificação de todos os licitantes para 

apresentar as contrarrazões. 

Somente o licitante MÁTRIA MÁQUINAS, TRATORES E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 16.854.390/0012-50, com sede na 

Rua Vera Lúcia Barros de Paula, nº 100, Bairro Distrito Industrial, na cidade de 

Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais manifestou no sentido de que o recorrente 

não atendeu ao disposto no edital convocatório e que o bem apresentado não 

corresponde ao estabelecido no termo de referência. 
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Outro ponto salutar é que ainda não foi declarado vencedor do certame 

pelo Pregoeiro e sim o fato de inabilitação do licitante recorrente em virtude de 

não atendimento das normas estabelecidas no Edital Convocatório. 

Por outro lado, conforme consta na ata de julgamento, temos que o 

licitante somente manifestou a intenção de interpor recurso, contudo sem motivar 

o motivo. 

Na legislação ordinária e na regulamentação do Pregão temos que 

após a decisão do Pregoeiro, o licitante deverá manifestar a intenção e indicação 

de um ou mais motivos pelos quais estará recorrendo. Feito isto, a análise do 

mérito do recurso administrativo será objeto de apreciação apenas depois de 

ultrapassado o prazo de apresentação de contrarrazões dos outros licitantes. 

Desta forma, temos que o recorrente não apresentou o motivo de 

apresentação de recurso. 

Contudo, temos aqui a decisão acertada do Pregoeiro em suspender o 

certame, em virtude do direito da ampla defesa. 

Abaixo, temos as seguintes decisões do TCU: 

 

No pregão, o exame do registro da intenção de recurso deve limitar-se à verificação dos 

requisitos de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não podendo 

o mérito do recurso ser julgado previamente à apresentação das razões e contrarrazões 

recursais. 1.168/2016-Plenário-Ministro Relator Bruno Dantas. 

No pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve 

avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, 

legitimidade, interesse e motivação), constituindo irregularidade a denegação fundada em 

exame prévio do mérito do pedido. 2.961/2015-Plenário-Ministro Relator Benjamim Zymler. 

No pregão eletrônico, é irregular a recusa pelo pregoeiro do registro de intenção de recurso 

manifestado por licitante que preencha os pressupostos recursais da sucumbência, 

tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, não cabendo ao pregoeiro analisar o 

mérito do recurso antes do prazo previsto para sua apresentação (art. 26 do Decreto 

5.450/2005). 757/2015-Plenário-Ministro Relator Bruno Dantas. 

Na fase de intenção de recurso em pregão, a análise imediata do mérito de recurso pelo 

pregoeiro, com negativa do recurso de licitante, ofende as disposições normativas que regem 
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a matéria, já que, nessa etapa processual, deve-se examinar tão só a admissibilidade do 

expediente. 1.615/2013-Plenário-Ministro Relator José Jorge. 

 

DO OBJETO 

O objeto do certame deflagrado destina-se a contratação de empresa 

especializada para fornecer um trator agrícola zero km, 4x4, com o mínimo de 75 

CV, ano 2018, modelo 2018 e um arado fixo 3x28, nos termos do Contrato 

1044709-27 – PROGRAMA PRODESA, com as seguintes características: UM 

TRATOR ZERO KM, ANO 2018/MODELO 2018, com as seguintes características 

mínimas: potência mínima de 75 cv, torque 29,4 KGF; 04 cilindros; aspiração 

natural; cilindrada de 4.400 cm³; embreagem Split torque, transmissão 305mm; 

transmissão de 12x4 lateral; rodado dianteiro 12x4x24; rodado traseiro de 

18x4x30; tomada de potência independente; rotação nominal na tdpia 1900 rpm 

540; hidráulico levante de 3200 KGF; vazão 271/min; pressão bar (kgf/cm²) 

(210/214); redução final epicíclica; bloqueio de diferencial; freios a discos banho à 

óleo, serviço hidráulico; tanque de combustível 95 litros, peso com lastro de 4120 

kg; comprimento 4170mm, distância entre eixo 2370mm; raio de giro 4220 e 

Arado, zero de fábrica, com as seguintes características mínimas: 03 discos com 

diâmetro de 28”; espaçamento mínimo de 550mm; profundidade de trabalho 

300mm, chassis hexagonal tubular; estrutura vigas tubulares; roda guia e 

limpadores e as especificações contidas no termo de referência e conforme 

condições e exigências estabelecidas neste Edital. 

 

DA LEGISLAÇÃO 

Assim estabelece o Art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002: 

Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 

observará as seguintes regras: 

... Omississs.... 

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular 

perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a 
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comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e 

qualificações técnica e econômico-financeira; 

... Omississs.... 

XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor; 

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo 

o respectivo licitante declarado vencedor; 

... Omississs.... 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias 

para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término 

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

... Omississs.... 

Desta forma temos que o Pregoeiro inabilitou o licitante em virtude de 

não atendimento do disposto no Edital Convocatório e suspendeu a sessão em 

virtude manifestação do licitante pela intenção de interpor recurso. 

 

DO RECURSO 

Alega o recorrente que a colocação de raio no Anexo XIII da localidade 

sede do Município e sede do licitante perfaz o total de 81,11 km e que atende 

plenamente o disposto no Edital Convocatório. 

 

A alegação do licitante não merece prosperar, tendo em vista que 

consta na Ata de Julgamento a distância correta, que está acima do estabelecido 

no Edital Convocatório. 

O que se tem na norma disciplinadora do processo de licitação, in 

casu o edital convocatório é que a exigência supra é para garantir eventuais 

despesas com o transporte do bem para as devidas manutenções preventivas e 

corretivas do período de garantia. 

La outro temos que, não há em que se falar em prejudicialidade ao 

recorrente ou ao Processo de Licitação, tendo em vista que no âmbito da região, 
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temos diversos fornecedores, como na cidade de Leopoldina e Juiz de Fora, 

todas situados dentro do estabelecido no anexo XIII do Edital Convocatório. 

 

CONCLUSÃO 

Por todo exposto, opinamos pela improcedência do recurso do licitante 

AGRO-VALE MURIAÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - EPP, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 

22.865.897/0001-59, com sede na Avenida Rio-Bahia, nº 423, KM 708, Bairro 

Barra, na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais tendo em vista o não 

atendimento das normas estabelecidas no Edital Convocatório, devendo ser 

encaminhado a Autoridade Competente para decisão final. 

Ainda, em virtude da suspensão do certame do Pregoeiro sem sua 

finalização e após a decisão da autoridade superior, deverá o Pregoeiro notificar a 

todos os licitantes sobre a realização de nova sessão, para o fito de continuação 

da sessão suspensa até o julgamento final do Processo de Licitação. 

 

S. M. J. 

Santo Antônio do Aventureiro, 13 de março de 2.018. 

 

LUCAS LUCIANO FURTADO MIRANDA 

ADVOGADO – OAB/MG Nº 115.824 

 


