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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 
PREGÃO PRESENCIAL N° 178/2017 
PROCESSO INTERNO N° 7061/2017 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES 
PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 

TREMEMBÉ -SP 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 178/2017 

PRPCESSO ADMINISTRATIVO  Ng  130/2017  

LT  GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI — ME, devidamente inscrita 

no CNPJ/MF sob n908.191.340/0001-59, com sede na Rua dos Três Irmãos n9168, Sala 11, Vila 

Progredior, CEP: 05.615-190, São Paulo — SP, por seu representante legal, vem, 

respeitosamente perante V. Sa., com fulcro no artigo 42, XVIII, da Lei Federal n9  10.520/02, 

apresentar 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

com as inclusas razões, relativamente ao procedimento licitatório em referência, pelas razões 

de fato e de direito a seguir aduzidas.  
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DOS FATOS 

A Recorrida participou do certame em referência, tendo apresentado 

amostras que foram reprovadas. 

Ocorre que a desclassificação da ora Recorrente foi equivocada, como 

restará fartamente demonstrado. 

Denota-se do laudo de avaliação de amostra que se limita a informar a 

reprovação, sem indicar em detalhes os motivos da reprovação, para que a Recorrente tenha 

conhecimento e possa apresentar suas justificativas. 

O laudo de avaliação de amostra da forma como foi redigido afronta ao 

devido processo legal e culmina com o cerceamento de defesa da Recorrente, que é garantia 

constitucional, que sequer tem conhecimento dos motivos da reprovação. 

Além do cerceamento de defesa, o laudo de avaliação fere ao princípio 

do julgamento objetivo. 

A Administração Pública tem o dever de seguir os ditames legais, 

estando prevista a obediência aos princípios da legalidade e do julgamento objetivo, conforme  

art.  32  da Lei Federal nº 8.666/93. 

Dessa forma, imperioso seja refeito o laudo de avaliação de amostra, 

para que passe a constar em detalhes os motivos da reprovação dos itens entregues pela 

Recorrente, eis que entende ter atendido a todas as exigências editalícias.  
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DO DIREITO 

O  art.  3°, I, § 10 da Lei Federal n° 8.666/93, dispõe que a licitação deve 

garantir a observância do princípio da isonomia e da legalidadeao dispor:  

"Art.  3° - A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração 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 vincula ção ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos." (original sem grifos) 

Não há interpretação no referido dispositivo legal, eis que a 

Administração Pública tem o dever de seguir as determinações legais, não sendo diferente 

quando avalia amostras entregues por determinado licitante, que tem o direito de saber o 

motivo de sua reprovação. 

O mestre Helly Lopes Meirelles,  "in"  DIREITO ADMINISTRATIVO 

BRASILEIRO, 16@ edição, 1991, leciona: 

"Nesses atos a norma legal condiciona a sua expedição aos 

dados constantes em seu texto. Daí se dizer que tais atos são 

vinculados ou regrados, significando que, na sua prática, o 

agente público fica inteiramente preso ao enunciado da lei, em 

todas as suas especificações."  
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Não há discussão que o procedimento licitatório tem como principal 

objetivo que a Administração Pública tenha o negócio mais vantajoso, respeitados os princípios 

elencados no  art.  32  da Lei Federal n 28.666/93 já trazido à colação. 

A Administração Pública está obrigada a seguir os ditames legais, não se 

tratando de mera faculdade, mas de dever. 

Imprescindível se trazer ainda à colação a Súmula 473 do Supremo 

Tribula Federal (STF): 

"A Administração pode anular os seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornem ilegais, por que deles não se 

originam direitos; revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 

em todos os casos, a apreciação judicial". 

Dessa forma, há que se modificar o julgamento desse I. Pregoeiro, com a 

realização de nova análise das amostras, bem como deve ser elaborado novo laudo de 

avaliação das amostras apresentadas, o que certamente reconduzirá a ora Recorrente como 

vencedora deste certame, ou, caso sejam reprovadas, o que se admite apenas por 

argumentação, seja esclarecido em detalhes os motivos, em obediência aos princípios da 

legalidade e do julgamento objetivo. 

DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer digne-se V. Sa. a conhecer das presentes razões 

do RECURSO ADMINISTRATIVO, dando-lhe provimento por suas próprias fundamentações,  
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para o final reconduzir a  LT  GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI — ME como vencedora do 

certame, por observância aos princípios da legalidade e o julgamento objetivo, por ser medida 

que atende aos objetivos da Administração Pública e da legislação vigente. 

Porém, não sendo esse o entendimento de V. Sa., o que se admite 

apenas por mera argumentação, requer a Recorrente sejam os autos remetidos à autoridade 

superior competente para que, após sua análise, defira os pedidos ora exarados. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Tremembé, 8 de fevereiro de 2018.  

LT - 'BAL COME CIO E SERVIÇOS EIRELI - ME  

M/WRICIO  LUIS  PIRES 
PROCURADOR 
CPF 048507068-51 - RG 8661192-6  
LT  Global Comércio e Serviços EIRELI 
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