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RECORRENTE: D’AGOSTINI INDÚSTRIA DE CONCRETO LTDA. 

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2018, PROCESSO Nº 962/2018 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 

CONCRETO PARA MANUTENÇÃO E CANALIZAÇÃO DE REDES DE ESGOTO EM RUAS 

E AVENIDAS DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS 

VICINAIS E DOS ACESSOS ÀS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. 

 

Recebe-se o recurso por atender aos requisitos legais.  

 

A recorrente interpôs Recurso Administrativo na data de 14.09.2018, protocolado sob o 

nº 2357/2018, 

 

1. A empresa D’AGOSTINI INDÚSTRIA DE CONCRETO LTDA. afirma que apresentou os 

laudos referentes aos itens ofertados de acordo com a NBR 88920:2003 e que, portanto, não 

haveria motivo para ser desclassificada. 

 

Passamos a ponderar: 

 

O recurso é simples de ser respondido. Cabe apenas dizer que qualquer Administração 

está estritamente vinculada ao Edital, conforme o artigo 41 da Lei 8666/93: 

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as 

normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada. 

 

O Edital, por sua vez, é muito claro nas exigências que faz nos itens 2.5 e 2.5.1: 

 

2.5. É obrigatória a apresentação dos Laudos Técnicos 

com ensaio de compressão diametral, verificação 

dimensional e absorção de água, para cada item 

ofertado, conforme NBR 8890/2007 em nome da 

empresa licitante, não sendo aceito laudos de outras 

empresas.  
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2.5.1. O Laudo Técnico solicitado acima deverá ser 

anexado junto à proposta financeira, devidamente 

registrado no sistema eletrônico, original ou cópia 

autenticada digitalizada. A não apresentação do Laudo 

implicará na desclassificação da proposta. 

 

 

Sendo o Edital soberano, não há o que ser discutido. 

 

Nenhum dos laudos apresentados são condizentes com os produtos ofertados, portanto a 

proposta não é classificada. Quando o Edital solicita que a empresa participante apresente 

documentos técnicos relativos aos itens licitados, significa que se faz necessário garantir a 

qualidade do produto, comprovando sua resistência, absorção mínima/máxima, espessura da 

parede, variação máxima do comprimento útil, etc. Não faz sentido licitar um determinado produto 

e ter em mãos um laudo de produto diverso, mesmo que superior, uma vez que não é o produto 

superior que será comprado. O produto a ser comprado é exatamente o que está sendo licitado.  

 

Sendo assim, o recurso é julgado IMPROCEDENTE. 

 

Publique-se. 

  

 

   Guaporé, em 18 de setembro de 2018. 

 

 

 

RAYANE VICARI 

Pregoeira 

 


