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Pregão Eletrônico n° 19/0039-PG 

 

 

 

S. SCHNEIDER - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita 

no CNPJ n° 28.629.492/0001-06, com sede a Av. Cel. Marcos 

José de Leão, n° 583, sala 02, Centro, Feliz – RS, vem, 

tempestivamente apresentar  

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Em face da licitante K.S. Artigos Esportivos EIRELI, em razão 

dos fatos e fundamentos a seguir expostos 

 

I. DOS FATOS  

Trata-se de Pregão Eletrônico n° 19/0039-PG, com fins de aquisição de material 

esportivo para atender as Unidades do SESC – Pará. O Edital, em seu Anexo II, prevê 

os lotes de produtos a serem adquiridos, exigindo especificamente para o lote 2, bolas 

com a tecnologia termotec. 

A licitante declarada vencedora para o referido lote foi a K.S. Artigos Esportivos 

EIRELI, que ofertou para os itens n° 2 e 98 a marca Winner e para o item n° 136 a marca 

Mikasa. 

Todavia, a licitante, ora Recorrente, tem o conhecimento de que a tecnologia 

termotec é encontrada apenas nas bolas da marca Penalty, conforme se demonstrará 

a seguir. 

Considerando que os termos postos em Edital não foram atendidos, necessário se 

faz a interposição do presente Recurso, com o intuito de trazer a conhecimento da 



Administração os fatos para que, constatada sua veracidade, seja a proposta da licitante 

K.S. Artigos Esportivos EIRELI desclassificada em relação ao lote n° 2 

Eis o breve relato dos fatos que motivaram a interposição do presente recurso. 

 

 

II.  DOS FUNDAMENTOS 

 

O principio da vinculação ao instrumento convocatório impõe a Administração 

Pública e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma 

objetiva. Tal princípio impede que a Administração aja de maneira diversa daquela 

prevista no ato convocatório. 

Conforme o art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação: 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Ainda, cumpre reproduzir previsão do artigo 41 da referida Lei: 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

 Considerando que o Anexo II prevê a aquisição de bolas com tecnologia 

termotec para os itens n° 2, 98 e 136 e a licitante declarada vencedora, K.S. Artigos 

Esportivos EIRELI, ofertou as marcas Winner e Mikasa, temos que não foi observado o 

descritivo do Edital, violando-o em caso de aceitação das marcas vencidas. 

 Isso ocorre, pois a tecnologia termotec está presente apenas nas bolas da marca 

Penalty, conforme se verifica no Certificado de Registro de Marca n° 900712678 juntado 

em anexo. Em razão disso, a licitante K.S. Artigos Esportivos EIRELI deve ter sua 

proposta desclassificada no tocante ao lote 2 por não ter atendido ao descritivo do 

objeto. 

Não havendo a desclassificação da licitante K.S. Artigos Esportivos EIRELI, 

ocorrerá a expressa violação a diversos princípios basilares da Administração Pública, 

quais sejam, a vinculação ao instrumento convocatório, conforme já salientado;  o 



princípio da isonomia ao dar tratamento diferenciado do previsto em Edital às licitantes; 

o princípio da moralidade e probidade administrativa, ao não adotar a conduta correta 

de prosseguir com o certame atendendo as regras dispostas em Edital; e 

principalmente, ao princípio da legalidade, ao violar expressamente a Lei de Licitações 

e Constituição Federal, contrariando previsão legal. 

O Edital é a lei da licitação. A despeito do procedimento ter suas regras traçadas 

pela própria Administração, não pode esta se furtar ao seu cumprimento, estando 

legalmente vinculada à plena observância do regramento. Conjugando a regra do art. 

41 com aquela do art. 3º Lei nº 8.666/93, é possível afirmar a estrita vinculação da 

Administração ao Edital, devendo qualquer descumprimento ser reprimido. 

 Neste sentido, necessário se faz elencar a posição do TCU sobre a matéria 

discutida. Há centenas de acórdãos do TCU que tratam da vinculação ao Edital, com 

orientação alinhada àquela apresentada neste Recurso e que podem ser sintetizadas 

na recomendação apresentada pelo tribunal no Acórdão 483/2005:  

“Observe com rigor os princípios básicos que norteiam a realização dos 

procedimentos licitatórios, especialmente o da vinculação ao instrumento 

convocatório e o do julgamento objetivo, previstos nos artigos 3º, 41, 44 e 45 

da Lei nº 8.666/1993”.  

Por todo o exposto, conclui-se que a Administração Pública, no curso do 

processo de licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no 

instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações 

jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento 

isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições 

constantes do edital ou instrumento congênere. 

 

 

III. DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, requer-se a Ilustre Comissão Permanente de Licitações: 

a. Seja o presente recurso conhecido e provido, haja vista fatos e fundamentos 

ora elencados; 

b. Seja a proposta da licitante K.S. Artigos Esportivos EIRELI desclassificada no 

tocante ao lote n° 2, em razão de ofertar para os itens 2, 98 e 136 marcas que não 

possuem a tecnologia Termotec, exigida no instrumento convocatório; 



c. Seja a licitante posicionada em segunda colocação declarada vencedora do 

certame em relação ao lote n° 02. 

 

 

 

Feliz – RS, 24 de outubro de 2019. 

 

 


