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DECISÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

RECORRENTE: POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MARCOS LTDA.  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2021 –  SESI/SENAI. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 009/2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2021. 

 

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de 

combustíveis, com preços registrados, destinados às unidades do SESI/SENAI - 

Departamento Regional da Paraíba, localizadas no município de Campina Grande-PB. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO PARA 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. 
PROPONENTE QUE PARTICIPOU DO 
PROCESSO DE COTAÇÃO. PERCENTUAL 
DE DESCONTO INFERIOR AS COTAÇÕES. 
INOBSERVÂNCIA DO ITEM 9.7 DO EDITAL. 
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO 
FORA DO PRAZO PREVISTO NO ITEM 10.4 
DO EDITAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO 
NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE 
PRESSUPOSTO RECURSAL. 

 
I. DO RELATÓRIO. 

 

Em breve síntese do processo administrativo relativo ao Pregão Presencial Nº. 

022/2021 do SENAI/DR/PB, depreende-se que se trata de contratação de empresa para 

fornecimento de combustíveis, com preços registrados, destinados às unidades do 

SESI/SENAI - Departamento Regional da Paraíba. 

Desse modo, a sessão pública fora realizada no dia 03 de maio de 2021, 

comparecendo a empresa POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MARCOS LTDA, sendo a 

licitação declarada como fracassada pela Comissão de Licitação. 

Narra a Ata de Sessão Pública que o motivo do fracasso do certame licitatório em 

testilha ocorreu pela inobservância da empresa POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO 

MARCOS LTDA em manter o percentual de desconto que havia ofertado na proposta 
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enviado as entidades licitantes por ocasião das cotações de mercado para formação do 

valor médio da licitação, violando assim o Item 9.7 do Edital. 

Irresignada com a decisão da Comissão de Licitação, a empresa POSTO DE 

COMBUSTÍVEIS SÃO MARCOS LTDA interpôs recurso administrativo obsecrando pela 

validade da proposta ofertada à Comissão de Licitação, aduzindo que o Item 9.7 do Edital 

de licitação não faria menor sentido, uma vez que as cotações apresentadas na época 

não se perpetuam no tempo, estando os preços defasados em razão da oscilação do 

mercado. 

É, em epítome, o que basta à guisa de relatório.  

     Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR. 

 

II. DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. 

 

Em juízo de admissibilidade do Recurso Administrativo apresentado pela empresa 

POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MARCOS LTDA, depreende-se que o recurso fora 

interposto com inobservância ao procedimento estabelecido no Edital. 

Com efeito, em análise do item 10.4 do Edital do Pregão Presencial Nº. 022/2021 

– SESI/SENAI/DR/PB, percebe-se que o recurso deverá ser encaminhado em vias 

originais, assinadas e com firma reconhecida pelos Correios à Comissão de Licitação, 

até o término do prazo legal, sob pena de preclusão. 

Ocorre que, a empresa Recorrente interpôs intempestivamente o recurso 

administrativo, tendo em vista que o prazo recursal iniciou no dia 04 de maio e terminou 

no dia 05 de maio, sendo o recurso recebido pela Comissão de Licitação apenas no dia 

06 de maio de 2021, ou seja, com inobservância ao prazo de 02 (dois) dias úteis para 

sua interposição. 

Dito isto, o recurso interposto pela empresa POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO 

MARCOS LTDA não reuniu todos os pressupostos recursais previstos no Edital do 

Pregão Presencial Nº. 022/2021 – SESI/SENAI/DR/PB, sendo INADMITIDO nos termos 

do Regulamento de Licitações e Contratos. 

No mais, diante da inobservância ao procedimento recursal previsto no 

instrumento convocatório, torna-se prejudicado o juízo do mérito recursal (delibação), 

motivo pelo qual dispensamos a sua análise das arguições meritórias.  Todavia, para fins 
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de fixação de entendimento quanto as matérias de direito guerreadas no recurso 

administrativo interposto, passaremos apenas por amor ao debate, a apreciar as razões 

aduzidas no mérito da peça de inconformismo em respeito a matéria vergastada e para 

manutenção do Decisum.  

 

III. DO MÉRITO. 

Prima facie, convém destacar que, embora o recurso interposto pela empresa 

POSTO DE COMBUSTÍVEIS SÃO MARCOS LTDA não tenha sido reconhecido em 

juízo de admissibilidade do feito, torna-se necessário adentrar nas matérias de mérito 

invocadas pela referida empresa para fins meramente de fixação de entendimento. 

Compulsando o processo administrativo em voga, verificou-se que a empresa 

Recorrente participou da fase interna da licitação, encaminhando cotações de mercado 

para formação do mapa comparativo, oferecendo os seguintes descontos no preço de 

bomba: a) 2,5% sobre o valor da bomba para Gasolina b) 3,0% sobre o valor da bomba 

para Etanol e c) 3,0% sobre o valor da bomba para Diesel S10. 

Ocorre que, na fase de lances a empresa Recorrente ofereceu descontos com 

percentual menor daquelas oferecidos nas cotações contidas na fase interna, violando 

assim o Item 9.7 do Edital de Licitação, senão vejamos: 

 

9.7 - Serão validados para efeito de deferimento pela Comissão 
de Licitação, os itens cujos valores estejam dentro da média 
do órgão, salvo para as Empresas que participaram do 
processo de cotação onde será considerado o menor valor 
apresentado pelo Proponente. 

 

Depreende-se do dispositivo editalício acima invocado, que para as empresas que 

participaram do processo de cotações deverão ser consideradas para fins de validade 

das propostas o percentual de desconto igual ou superior aquele apresentado pelo 

Proponente no ato da cotação, sob pena de desclassificação. 

Ocorre que na fase de lances a Recorrente apresentou os seguintes percentuais 

de desconto: a) 0,3% sobre o valor da bomba para Gasolina b) 0,3% sobre o valor da 

bomba para Etanol e c) 0,3% sobre o valor da bomba para Diesel S10. 
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Logo, percebe-se que o percentual apresentado na proposta está em 

desconformidade com o item 9.7 do Edital, o que implica em sua desclassificação, posto 

que empresa Recorrente não atendeu aos critérios de julgamento da proposta. 

A propósito, sobre o prisma das circunstâncias constatadas na Sessão Pública, 

devidamente registradas em ata, não haveria outra solução à Comissão de Licitação do 

SESI/SENAI senão a desclassificação, sob pena de inevitável violação aos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo das propostas e da 

economicidade, que consistem1 (2016, fls. 33-34): 

 

Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório: o 
instrumento convocatório é a lei interna de cada processo 
licitatório, devendo ser observado de forma vinculante por 
todas as partes, o que confere segurança jurídica ao certame. 

 

Princípio do Julgamento Objetivo: licitar pressupõe julgar 
propostas que possam ser objeto de comparação objetiva, não 
cabendo conferir à Comissão de Licitação espaços de 
subjetividade na avaliação e seleção da proposta mais 
vantajosa. Daí porque deve o instrumento convocatório 
explicitar critérios e parâmetros objetivos que concretizem os 
princípios da eficiência, economicidade e, principalmente, 
isonomia. 
 

Sobre o tema em testilha, vejamos entendimento do Supremo Tribunal Federal, in 

verbis: 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM 
ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO 
JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua 
proposta financeira sem assinatura ou rubrica, resta 
caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do documento. 2. 
Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório e do julgamento objetivo, a desclassificação do 
licitante que não observou exigência prescrita no edital de 
concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional da 
preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder 
Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas 
apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir 
na avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível 
a assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta 
financeira, sob pena de a Administração não poder exigir-lhe 

                                                 
1 Comentários ao regulamento de licitações e contratos do SESI e do SENAI/Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial, Serviço Social da Indústria. Brasília: SENAI, 2016. 
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o cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado 
provimento ao recurso. 

(STF - RMS: 23640 DF, Relator: MAURÍCIO CORRÊA, Data de 
Julgamento: 16/10/2001, Segunda Turma, Data de Publicação: 
DJ 05-12-2003 PP-00038 EMENT VOL-02135-07 PP-01268) 

Ademais, não merece prosperar a alegação da Recorrente quanto a 

impossibilidade de manter o percentual de desconto oferecido no ato da cotação em 

razão da variação dos preços de mercado. 

Desse modo, o Anexo II, Item 2, do Edital de Licitação, estabelece que as 

empresas em suas propostas deverão apresentar percentual de desconto sobre o preço 

de bomba na data da realização do abastecimento, senão vejamos: 

 
Requisitos complementares para proposta comercial 
a) A licitante deverá indicar, obrigatoriamente, para cada tipo 
de combustível, o Percentual de desconto ofertado (por litro) 
sobre o preço da bomba na data de realização do 
abastecimento (por litro), indicado no Anexo I. 
b) O percentual de desconto ofertado por litro deverá ter no 
máximo duas casas decimais após a vírgula; 
c) O percentual de desconto deverá ser maior que 0,0%. 

 

Verifica-se do dispositivo supramencionado que o desconto deverá ser concedido 

sobre o preço final de bomba na data da realização do abastecimento, o que possibilita, 

por si só, a variação mercadológica, devendo, contudo, ser mantido o percentual de 

desconto registrado durante toda vigência contratual.  

Portanto, não se sustentam as fundamentações do Recorrente, posto que a 

fórmula de apresentação das propostas prevista no Edital de Licitação já possibilita a 

variação de mercado relativo ao preço da bomba, devendo, entretanto, ser mantido 

inalterado o percentual de desconto. 

 

IV. CONCLUSÃO.  

 

Ante o exposto, por tudo que consta no caderno processual, NÃO 

CONHECEMOS do Recurso Administrativo interposto, motivo pelo qual deixamos de 

adentrar no juízo de delibação, devendo o objeto do Pregão Nº. 022/2021 – 
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SESI/SENAI/DR/PB, devendo ser mantida a decisão da Comissão de Licitação, no 

sentido de declarar FRACASSADO o referido certame. 

 

Campina Grande/PB, em 17 de maio de 2021. 

 

 

 

 

FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA  
Diretor Regional do SESI/DR/PB 

EULER DE SOUZA SALES  
Diretor Regional do SENAI/PB 
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