
 

   

 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL E ILUSTRÍSSIMO (A) 

SENHOR (A) PREGOEIRO (A) E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE 

CANOINHAS/SC 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº FMDR 04/2020 

OBJETO: 01 (uma) Motoniveladora 

        

 

 

 

 

 

MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ nº 83.675.413/0001-01, com sede na 

cidade de São José (SC), na BR 101, KM 210, s/n, Bairro Picadas do Sul, CEP 88106-

100, neste ato legalmente representada na forma de seu contrato social, vem à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 5°, inciso XXXIV, alínea “a”, e 

inciso LV, c/c art. 37, ambos da Constituição Federal; art. 109, inciso I, alínea “a” da 

Lei Federal 8.666/93; inciso XVIII do art. 4º da Lei n. 10.520/02; e item 6 do edital 

de licitação, assim como nos demais dispositivos legais pertinentes à matéria, 

interpor o presente 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO (RAZÕES DO RECURSO) 

 

contra a equivocada decisão proferida por essa respeitável Comissão de 

Licitação, que classificou a proposta apresentada pela empresa VCS Comércio 

Serviços e Transportes EIRELI (VCS) no presente certame, em especial em relação 

ao contido no Anexo I, na parte que exige que o bem licitado tenha o “mínimo de 12 

meses de garantia de fábrica, sem limites de horas”, nos termos que passa a expor, 

rogando, desde já, seja a presente dirigida à autoridade que lhe for imediatamente 

superior, caso Vossa Excelência, não se convença das razões abaixo formuladas e 

não proceda com a reforma da decisão ora atacada:  

 



I – DO MOTIVO DO RECURSO  

  

O presente recurso é interposto em decorrência de haver essa Comissão 

de Licitação classificado a proposta apresentada pela empresa VCS para participar 

do certame, mesmo atendo-se ao fato de que a licitante e, por consequência, sua 

proposta, não atende ao disposto no edital. 

 

II - DO EQUÍVOCO COMETIDO PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DAS 

RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA: 

 

De forma objetiva, a empresa VCS apresentou proposta e sagrou-se 

vencedora em relação ao item 01, referente à Motoniveladora, com proposta no 

valor de R$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais. 

Ocorre, contudo, que a empresa licitante, ora recorrida, não atende o 

edital convocatório, porquanto não é representante dos produtos da marca XCMG, 

logo, não dispõe de autorização para assumir a obrigação dar garantia de fábrica 

para referido bem e, portanto, não atende ao exigido no edital de licitação. 

O Edital de licitação, na parte final da Descrição do Item, no Anexo I do 

Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº FMDR 04/2020, dispôs que a 

Motoniveladora objeto do certame deveria ter “Mínimo de 12 meses de garantia 

de fábrica, sem limites de horas”. 

Por sua vez, prevê o edital em seu item 05, que trata do Julgamento Das 

Propostas, que serão desclassificadas as propostas que não atenderem as 

exigências do edital. Vejamos: 

 

5 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
5.1.1 O Pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as 
propostas que não atenderem às exigências do Edital, bem 
como as que ofertarem preços manifestamente inexequíveis.  
(Sem grifo no original). 
 

Assim, portanto, verifica-se que é obrigação do pregoeiro desclassificar 

propostas que não estejam de acordo com as exigências do edital. 

Como já salientado acima, no caso da VCS, não há possibilidade da 

referida empresa cumprir o edital em sua integralidade, uma vez que não tem 

condições de fato e, tampouco, de direito, de disponibilizar garantia de fábrica aos 

produtos da marca XCMG, porquanto não tem autorização da Fabricante do 

equipamento, XCMG Brasil Comércio e Serviços Ltda., para comercializar os seus 

produtos. 



Veja-se que no sítio eletrônico da fabricante dos produtos XCMG (XCMG-

América), não consta o nome da referida empresa como revendedora da marca, 

consoante pode ser acessado através do link: http://www.xcmg-

america.com/revendedores. 

Demais disso, pede-se vênia para colacionar anexo e abaixo, Declaração 

da XCMG Brasil Comércio e Serviços Ltda., fabricante dos produtos XCMG, e que 

atesta de forma clara e objetiva que a empresa VCS COMÉRCIO SERVIÇOS E 

TRANSPORTES EIRELI não é representante da Marca XCMG, motivo pelo qual 

não dispõe de autorização do fabricante para comercializar os produtos da 

mencionada marca, muito menos conferir garantia de fábrica a eles. Senão 

vejamos: 

 

 

http://www.xcmg-america.com/revendedores
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Assim sendo, a empresa VCS não possuí autorização e, por 

consequência, atribuição para revender, representar ou comercializar, muito 

menos conceder garantia de 12 (doze) meses para qualquer cliente, sobre os 

bens e peças da marca XCMG, em especial da Motoniveladora XCMG, modelo 

GR180BR. 

Não obstante, referida situação também podem ser confrontadas 

através de contato por telefone, daquele disponível em sua página na internet1, 

qual seja (11) 2413-0500 (XCMG BRASIL – COMÉRCIO E SERVIÇOS) ou (35) 2102-

0500 (XCMG BRASIL INDÚSTRIA); por e-mail contato@xcmg.com.br; através do 

Gerente Nacional de Vendas da XCMG do Brasil, Sr. Renato Aparecido Torres (11 

2413-0505 – Ramal 0507, 11 95648-4674 ou e-mail: 

renato.torres@xcmgbrasil.com.br); ou, ainda, através de diligência, conforme prevê 

o art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93. 

Destarte, mantida referida empresa como vencedora, corre este Ente 

Público o risco de adquirir bem que não terá a respectiva garantia, além de que, 

caso tenha problemas com peças, serviços e manutenções, poderá ficar sem a 

devida assistência técnica, porquanto revendido por empresa que não dispõe de 

relação com a fabricante do equipamento e que não terá como obter as peças 

comercializadas pela fábrica. 

Logo, evidente está que a empresa VCS não é revendedora, 

representante ou mesmo tem autorização para comercializar os produtos e peças 

da marca XCMG, logo, não dispõe de delegação/autorização, seja de fato ou de 

direito, para assumir obrigação de conferir garantia de fábrica para a 

Motoniveladora XCMG, modelo GR1803BR e, portanto, a licitante não atende às 

exigências constantes no certame, devendo ser desclassificada. 

 

III - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: 

 

A começar pela Constituição Federal, prescreve em seu art. 37, inciso 

XXI, que a administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, dentre outros: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  
[...] 

 
1 Fonte: http://www.xcmg-america.com/contato. Acessado em 20/03/2020. 

mailto:renato.torres@xcmgbrasil.com.br
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.  

  

Em vista dessa premissa constitucional, a Administração deverá limitar-

se a exigir do licitante apenas o que está previsto em lei, detalhando e especificando 

o objeto de forma suficiente para não gerar dúvidas e o faz através do Edital. 

Assim sendo, um dos pressupostos de validade importante do Ato 

Convocatório é a clareza e objetividade das exigências. Não pode se apresentar o 

Ato convocatório como um exercício de gincana, valorando a esperteza dos 

concorrentes ao invés de aquilatar a capacitação dos mesmos ao objeto licitado. Há 

uma quebra de isonomia se assim se processa o certame, além da limitação aos 

estritos termos que prevê o Edital. 

Neste contexto, importante trazer à baila o princípio do instrumento 

convocatório, que está consagrado pelo art. 41, caput, da Lei 8.666/93, e assim 

dispõe, in verbis: “A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital ao qual se acha estritamente vinculada”.  

O Edital torna-se lei entre as partes tornando-o imutável, eis que, em 

regra, depois de publicado o Edital, não deve mais a Administração alterá-lo até o 

encerramento do processo licitatório. Trata-se de garantia à moralidade e 

impessoalidade administrativa e a segurança jurídica. 

Assim, os licitantes e o Poder Público estão adstritos ao Edital, quanto 

ao procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. É o 

que prevê o artigo 43, V, da Lei de Licitações, que exige que o julgamento e 

classificação das propostas se façam de acordo com o critério de avaliação 

constantes do edital.  

É pacífica na doutrina e na jurisprudência a lição que o edital faz lei 

entre as partes.  

A mestre Maria Sylvia Zanella Di Pietro2 nos ensina sobre o tema: 

 

“Quando a Administração estabelece, no edital, ou na carta-convite, 
as condições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do 
futuro contrato, os interessados apresentarão suas propostas com 
base nesses elementos; ora se for aceita proposta ou celebrado 
contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, 
burlados estarão os princípios da licitação, em especial do da 

 
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Curso de Direito Administrativo. São Paulo:Altas, 2007, p.357 



igualdade entre os licitantes, pois aquele que prendeu os termos do 
edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por 
outro licitante que os desrespeitou.  
Também estariam descumpridos os princípios da publicidade, da 
livre competição e do julgamento objetivo com base em critérios 
fixados no edital.” 

 

É o que posiciona a jurisprudência do STJ:  

 

 “A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, 
tampouco as condições editalícias, tendo em vista o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório (Lei 8.666/93, art.41).” 
REsp nº 797.179/MT, 1ª T., rel. Min.Denise Arruda, j. em 
19.10.2006, DJ de 07.11.2006). 

 

Ainda neste sentido: 

 

“Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administração 
encontra-se estritamente vinculada ao edital de licitação, não 
podendo descumprir as normas e condições dele constantes. É o 
instrumento convocatório que dá validade aos atos administrativos 
praticados no curso da licitação, de modo que o descumprimento às 
suas regras devera ser reprimido. Não pode a Administração ignorar 
tais regras sob o argumento de que seriam viciadas ou inadequadas.  
Caso assim entenda, deverá refazer o edital, com o reinício do 
procedimento licitatório, jamais ignorá-las.” (MS nº 13.005/DF, 1ª 
S., rel. Min. Denise Arruda, j.em 10.10.2007, DJe de 17.11.2008).  
 

Neste sentido, esta Colenda Comissão de Licitação ao classificar a 

empresa VCS, desrespeitou totalmente o princípio da vinculação ao edital, uma vez 

que o edital é claro ao exigir que que a Motoniveladora objeto do certame e 

ofertada pela licitante tenha “Mínimo de 12 meses de garantia de fábrica, sem 

limites de horas”, nos termo que prevê o Anexo I do Termo de Referência do 

Pregão Eletrônico Nº FMDR 04/2020.  

Como dito algures, a empresa licitante não é representante da Marca 

XCMG, motivo pelo qual não dispõe de autorização do fabricante para 

comercializar os produtos da mencionada marca, muito menos conferir 

garantia de fábrica a eles. 

 

 Como já salientado acima, no caso da VCS, não há possibilidade da 

referida empresa cumprir o edital em sua integralidade, uma vez que não tem 

condições de fato e, tampouco, de direito, de disponibilizar garantia de fábrica aos 

produtos da marca XCMG, porquanto não tem autorização da Fabricante do 

equipamento, XCMG Brasil Comércio e Serviços Ltda., para comercializar os seus 

produtos. 



Veja-se que no sítio eletrônico da fabricante dos produtos XCMG (XCMG-

América), não consta o nome da referida empresa como revendedora da marca, 

consoante pode ser acessado através do link: http://www.xcmg-

america.com/revendedores. 

Isso pode ser conferido facilmente, seja através do sítio eletrônico da 

empresa (http://www.xcmg-america.com/revendedores), através da Declaração 

da Fábrica citada acima e que se pede vênia para colacionar ou mesmo através de 

simples contato por telefone, consoante aludido acima, ou, ainda, através de 

diligência.  

Logo, além de descumprir o determinado no edital, a Comissão de 

Licitação está fazendo aquisição desvantajosa para a Administração, pois ao aceitar 

o bem com nestes termos, além de estar em desacordo com o previsto no edital, 

está aceitando bem sem garantia de fábrica e com evidente risco à assistência 

técnica, porquanto a fábrica não reconhece a empresa vencedora do certame como 

sua autorizada, além de negar a possibilidade de assunção de qualquer tipo de 

garantia contratual. 

Demais disso, a decisão da Comissão de Licitação fere ainda a isonomia 

do procedimento licitatório, pois confere tratamento diferenciado aos licitantes, 

além de desrespeitar um princípio constitucional dos mais valorados e respeitados 

pelos gestores públicos, porquanto visa garantir a lisura e imparcialidade nos atos 

públicos, sem proteção, favoritismo ou perseguições, garantindo de toda forma a 

igualdade entre os licitantes. 

Isto porque, classificar a empresa recorrida e aceitar sua proposta, está 

tratando as empresas de forma diferenciada; exigiu da Recorrente garantia mínima 

de 12 (doze) meses de fábrica, o que se fez e foi considerado para a formulação da 

proposta, enquanto que, para a empresa VCS, está conferindo tratamento 

diferenciado. 

Nesta senda, há que se destacar a lesão ao princípio da isonomia, pois 

com a aceitação de exigência em desacordo com o edital, há nítido prejuízo aos 

demais licitantes que poderiam participar da licitação, pois, quiçá, poderiam 

apresentar proposta nos mesmos termos da Recorrida. 

Portanto, evidente a ilegalidade praticada pela Ilustre Comissão de 

Licitação. 

Com efeito, a Administração Pública está limitada a exigir dos licitantes 

que cumpram exatamente o descrito no Edital, situação imposta e cumprida pela 

Recorrente. Ao agir de forma diversa com relação à empresa VCS, está conferindo 

tratamento desigual às empresas licitantes. 

http://www.xcmg-america.com/revendedores
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Mesmo atuando em desrespeito ao edital, a VCS teve sua proposta 

classificada e foi habilitada a participar do certame, em total desacordo com a 

legislação em vigor e com os mais comezinhos princípios das licitações públicas, 

enquanto à Recorrente teve, com a devida antecedência, adequar-se à realidade do 

certame, bem como buscar toda a documentação pertinente, situação que não foi 

observada pela licitante apontada. 

Portanto, o ato da Comissão de Licitação em classificar a empresa e, por 

consequência, a proposta da empresa VCS, está em afronta às regras contidas no 

edital (Descritivo do Item I do Anexo I – Termo de Referência do Edital), bem assim, 

vai de encontro aos mais comezinhos princípios que regem as licitações e a 

legislação em vigor. 

 

IV - DA DILIGÊNCIA: 

 

Alternativamente, no caso de Vossa Excelência não se convencer com os 

argumentos acima exposto, em atenção ao princípio da eventualidade, postula seja 

suspenso o processo a fim de efetuar diligência e comprovar se a empresa VCS 

possuí mesmo condições de conferir garantia de fábrica ao produto que ofertou em 

sua proposta. 

Nos procedimentos licitatórios assim como nas contratações com 

dispensa e inexigibilidade, a demonstração das condições de habilitação tem a 

finalidade de proporcionar à Administração um certo grau de segurança no tocante 

à aptidão da pessoa a ser contratada, objetivando, com isso, a boa e correta 

execução do objeto pretendido. 

No decorrer da licitação, que é voltada a uma finalidade específica, qual 

seja, a seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público, o órgão julgador 

responsável pela condução dos trabalhos e processamento de todo o certame, seja 

ele colegiado ou singular – comissão de licitação ou pregoeiro, poderá, por vezes, 

deparar-se com dificuldades para tomada de decisões em face de questões 

incidentais ou até mesmo de obscuridades. 

Na maior parte dos casos, para superar tais obstáculos, haverá 

necessidade de se buscar esclarecimentos, elucidar pontos controversos, confirmar 

informações, realizar vistorias, perícias, pesquisas, colher opiniões de técnicos 

especializados para só então, com a questão totalmente aclarada e pacificada, 

poder decidir com tranqüilidade e segurança. 

Ressalta-se que, havendo qualquer dúvida relativa a documentos de 

habilitação, dados, informações ou propostas, a análise não deve limitar-se ao 



aspecto meramente formal, da simples verificação do atendimento e validade dos 

requisitos fixados no instrumento convocatório, mas deve sim ser investigada a 

autenticidade e veracidade fática e jurídica daquilo que fora suscitado, para que 

seja alcançada a decisão mais acertada em face da verdade material. 

Nesse sentido é que a Lei nº 8.666/93 consigna em seu artigo 43, § 3º o 

fundamento legal para a promoção de diligências nas licitações, estabelecendo o 

seguinte comando: “É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originariamente da proposta.” 

Desta norma depreende-se que se determinada situação, surgida em 

qualquer fase do procedimento licitatório, apresentar-se obscura, suscitar dúvidas, 

exigir esclarecimentos, o órgão julgador ou outra autoridade a ele superior, deverá 

elucidá-la, promovendo, para tanto, as diligências que se fizerem necessárias ao 

caso concreto. 

A diligência, assim expressada, apresenta-se como meio legal de 

pesquisa. Trata-se, na verdade, de um procedimento investigatório de natureza 

administrativa de que se vale a Administração Pública, cuja instauração acarretará 

a produção probatória necessária. 

Impende deixar assentado que, apesar de a Lei nº 8.666/93 referir-se à 

diligência como uma faculdade, ou seja, fruto do exercício de uma competência 

discricionária do agente público que pode, desta forma, a seu juízo, determinar ou 

não a instauração, esta é, na maioria dos casos, imprescindível e inafastável para 

que os atos da Administração sejam pautados em fatos e circunstâncias concretas, 

materiais e reais. 

Neste sentido, Marçal Justen Filho3 ensina que “não existe uma 

competência discricionária para escolher entre realizar ou não a diligência. 

Se os documentos apresentados pelo particular ou as informações neles 

contidas envolverem pontos obscuros – apurados de ofício pela Comissão ou 

por provocação de interessados -, a realização de diligências será 

obrigatória.” 

Desta forma, considerando que a empresa VCS não é representante da 

Marca XCMG, motivo pelo qual não dispõe de autorização do fabricante para 

comercializar os produtos da mencionada marca, muito menos conferir 

garantia de fábrica a eles, requer a Vossa Excelência seja suspenso o processo 

para efetuar diligência, deslocando pelo menos um membro da Comissão de 



Licitação e um representante do setor técnico dessa pasta, a fim de aferir  referida 

situação através de contato por telefone, daquele disponível em sua página na 

internet4, qual seja (11) 2413-0500 (XCMG BRASIL – COMÉRCIO E SERVIÇOS) ou 

(35) 2102-0500 (XCMG BRASIL INDÚSTRIA); por e-mail contato@xcmg.com.br; 

através do Gerente Nacional de Vendas da XCMG do Brasil, Sr. Renato Aparecido 

Torres (11 2413-0505 – Ramal 0507, 11 95648-4674 ou e-mail: 

renato.torres@xcmgbrasil.com.br), ou, ainda, diligencie fisicamente na sede da 

fábrica para atestar referida informação, que fica localizada no km 855 - BR-381 - 

Distrito Industrial, Pouso Alegre - MG, 37550-000. 

 

V – DOS PEDIDOS 

 

ANTE O EXPOSTO, requer a RECORRENTE, seja recebido o presente 

recurso administrativo, julgando-o procedente para reformar a decisão da 

Comissão de Licitação que classificou a empresa VCS Comércio Serviços e 

Transportes EIRELI e a sua proposta, para, por consequência, ser declarada 

inabilitada a participar do certame, uma vez que não é revendedora, representante 

ou autorizada dos produtos XCMG e, portanto, não tem atribuição para conferir 

garantia mínima de 12 meses ao bem ofertado, conforme exigido no Descritivo do 

item 1 do Anexo I do Termo de Referência do Edital. 

No caso de desclassificação/inabilitação da referida empresa, requer-se, 

desde já, seja designada nova sessão para que o pregoeiro examine 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, nos termos que dispõe o inciso XVI do artigo 3º da Lei 

n. 10.520/02. 

Alternativamente, em atenção ao princípio da eventualidade, caso Vossa 

Excelência não se convença com os argumentos acima expostos, requer seja 

suspenso o processo para efetuar diligência, deslocando pelo menos um membro 

da Comissão de Licitação e um representante do setor técnico dessa pasta, a fim de 

aferir  referida situação através de contato por telefone, daquele disponível em sua 

página na internet5, qual seja (11) 2413-0500 (XCMG BRASIL – COMÉRCIO E 

SERVIÇOS) ou (35) 2102-0500 (XCMG BRASIL INDÚSTRIA); por e-mail 

contato@xcmg.com.br; através do Gerente Nacional de Vendas da XCMG do Brasil, 

Sr. Renato Aparecido Torres (11 2413-0505 – Ramal 0507, 11 95648-4674 ou e-

 
3 Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª. ed., São 
Paulo, Dialética, 2005, p. 424. 
4 Fonte: http://www.xcmg-america.com/contato. Acessado em 20/03/2020. 
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mail: renato.torres@xcmgbrasil.com.br), ou, ainda, diligencie fisicamente na sede 

da fábrica para atestar referida informação, que fica localizada no km 855 - BR-381 

- Distrito Industrial, Pouso Alegre - MG, 37550-000. 

Caso não seja acolhido nenhum dos requerimentos acima, desde já 

informa que será feita representação junto ao Tribunal de Contas do Estado e da 

União e ao Ministério Público Federal, aja vista que os recursos são oriundos de 

convênio com o Governo Federal (Convênio MAPA nº 886048/2019), relatando a 

situação em comento. 

Requer, ainda, no caso da não reconsideração da decisão pela comissão 

de licitação, seja o presente apelo encaminhado à consideração da instância 

superior na forma da lei. 

 

Termos em que 

Pede Deferimento. 

São José/SC, 20 de março de 2020. 

 

 

MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 
83.675.413/0001-01 
Gionas Paulo Mezzomo 
Gerente de Vendas/Procurador 
CPF: 036.025.039-41 / RG 3.839.483 SSP SC 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Fonte: http://www.xcmg-america.com/contato. Acessado em 20/03/2020. 
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