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Ao, 

Ilustríssimo Senhor(a) Pregoeiro do Município de Angelina/SC 

 

 

 

Ref. Processo Licitatório nº 039/2022  

 

 

 

 

AGROPECUARIA VO AMANDIO EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 07.288.979/0001-94, com sede na Rua São 

Francisco de Assis nº 408, Setor 1, Centro, Angelina/SC, CEP: 88.460-000, vem interpor o 

presente  

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

em face da habilitação da empresa AGRO LIDER LTDA., o que faz 

pelas razões que passa a expor. 

 

DA NECESSÁRIA INABILITAÇÃO DA EMPRESA AGRO LIDER LTDA. 

 

Pelo princípio do vínculo ao instrumento convocatório, todos os 

licitantes devem cumprir rigorosamente as regras previstas no edital, de forma que não 

há discricionariedade do Pregoeiro em admitir a sua não observância. 

No presente caso, referida empresa não atendeu as regras 

entabuladas no instrumento convocatório ao apresentar documentação irregular, 

vejamos. 

O edital previu claramente a aquisição de:  

100 (cem) litros de Larvicida Biológico B.T.I. (Bacillus Thuringiensis 
variedade Israelensis). Formulação do tipo suspensão aquosa 
concentrada, contendo no mínimo 1,2% UTI/mg (Unidades Tóxicas 
Internacionais por miligramas), embalagem de 10 (dez) litros, com 
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lacre interno, com registro na ANVISA e aprovado pela Organização 
Mundial de Saúde – OMS. Valor máximo unitário: R$ 208,96 (duzentos 
e oito reais e noventa e seis centavos) por litro. Valor total máximo: 
R$ 20.896,00 (vinte mil e oitocentos e noventa e seis reais). 

 

Ocorre que a empresa apresentou quantidade e valores superiores 

ao valor total máximo, descumprindo previsão legal. 

 

Desta forma, no presente certame houve a grave ofensa por parte 

do pregoeiro e demais integrantes do processo, uma vez inobservado o previsto no art. 

48, II, da Lei nº 8.666/93, vejamos:  

Art. 48.  Serão desclassificadas: 
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com 
preços manifestamente inexequíveis (...). 
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Assim, uma vez incluído no edital o valor máximo que a 

Administração se dispõe a pagar, qualquer proposta que possua valor acima deste 

estipulado, deve ser sumariamente desclassificada. 

Portanto, a luz da legislação que rege o processo licitatório em 

questão, incompreensível a NÃO desclassificação da empresa AGRO LIDER LTDA., ainda 

mais sob a alegação do princípio da competitividade, num claro e manifesto 

descumprimento ao princípio da vinculação ao ato convocatório. 

 

Quando estabelecido em edital não se admite a contratação por 

valor superior ao definido, e neste caso, qualquer proposta superior deve ser 

desclassificada e, não pode ser alterado no decorrer do certame, conforme Acórdão nº 

7.213/2015 TCU 2º Câmara, pois estabelecido o preço máximo, esse já não serve como 

base para aceitar as propostas, mas como um verdadeiro limite de preços ofertados, não 

sendo aceito, em qualquer hipótese valor acima do previsto 

Por este motivo, REQUER-SE a imediata inabilitação da empresa 

AGRO LIDER LTDA., do Processo Licitatório nº 039/2022, sob pena de grave ofensa ao 

princípio da vinculação ao ato convocatório e do art. 48, II, da Lei 8.666/93. 

 

DA QUEBRA DA ISONOMIA 

Ao não inabilitar a empresa concorrente que apresentou proposta 

de preço superior ao limite previsto no edital, o recorrido, sem qualquer motivação ou 

razoabilidade, fere o princípio da isonomia, pois confere tratamento diferenciado, em 

prejuízo ao recorrente sem qualquer amparo legal. 
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Sabidamente, trata-se de preceito basilar e indispensável de todo e 

qualquer ato público, conforme leciona Adilson Abreu Dallari: 

"O princípio da isonomia é uma decorrência imediata do princípio 
republicano, motivo pelo qual o insuperável Geraldo Ataliba, às 
páginas 133 e ss. De seu República e Constituição (...), afirmou que ele 
se irradia sobre todos os dispositivos constitucionais, afetando tanto a 
elaboração das leis quanto todos os atos administrativos: "...Os 
poderes que de todos recebem devem traduzir-se em benefícios e 
encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade, 
se não fosse marcada pela igualdade. A igualdade é, assim, a primeira 
base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria 
função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções 
o povo, republicanamente, decidiu cria. A isonomia há de se expressar, 
portanto, em todas as manifestações do Estado..." (in Concurso Público 
e Constituição. Coordenador Fabrício Motta. Ed. Fórum, 2005. Pg.92). 

 

Portanto, qualquer ato que venha a comprometer a igualdade entre 

os administrados deve ser rechaçado. 

Afinal, trata-se de ato que contraria o próprio princípio da 

finalidade, da eficiência e da razoabilidade, pois acaba por reduzir a maior amplitude de 

opções a atingir o objetivo público. 

A esse propósito, insta trazer à baila a lição do saudoso professor e 

magistrado Hely Lopes Meirelles, que assim assevera: 

(...) todo ato administrativo, de qualquer autoridade ou Poder, para ser 
legítimo e operante, há que ser praticado em conformidade com a 
norma legal pertinente (princípio da legalidade),com a moral da 
instituição (princípio da moralidade),com a destinação pública própria 
(princípio da finalidade), com a divulgação oficial necessária (princípio 
da publicidade) e com presteza e rendimento funcional (princípio da 
eficiência). Faltando, contrariando ou desviando-se desses princípios 
básicos, a Administração Pública vicia o ato, expondo-o a anulação por 
ela mesma ou pelo Poder Judiciário, se requerida pelo interessado. (in 
Direito Administrativo Brasileiro, 34ª Edição, 2008, Editora Malheiros, 
São Paulo, pg. 716). 
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Dito isso, outro deslinde não pode ter o presente caso a não ser a 

revisão do ato administrativo impugnado, para que seja considerada a consequente 

inabilitação da empresa AGRO LIDER LTDA. 

ISTO POSTO, diante da plena comprovação de atendimento ao 

edital, REQUER, o recebimento do presente recurso, em seu efeito suspensivo; 

Ao final, julgar totalmente procedente o presente recurso, para fins 

de rever a decisão de habilitação da empresa concorrente, declarando a nulidade de todos 

os atos praticados, com imediata inabilitação da empresa AGRO LIDER LTDA. 

Não alterando a decisão, requer o imediato encaminhamento à 

Autoridade Superior para que seja reapreciado. 

Nestes termos, 
Pede e Aguarda Deferimento. 

 
 

Angelina (SC), 14 de novembro de 2022. 
 

 

 

 

 

_______________________________ 

Agropecuária Vô Amandio EIRELI 

Requerente 
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