
ATA  N.º 01 –  EDITAL Nº  07/2015 – PREGÃO PRESENCIAL 

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e quinze, às nove horas, na Sala de Reuniões, 

localizada no Centro Administrativo Municipal de Agudo – Avenida Tiradentes nº 1625, nesta cidade de 

Agudo – RS, reuniu-se o Pregoeiro CLÓVIS FERNANDO FICK e Equipe de Apoio CLAIR LISANDRA 

WILHELM e RUDINEI FREO DALLA CORTE, nomeados pelo Decreto nº 008/2015 de 16/01/2015,  

para procederem ao julgamento do recurso interposto pela Empresa THEWES E MOUSQUER LTDA, 

inscrita no CNPJ sob n° 11.192.944/0001-24, pessoa jurídica de direito privado, com sede administrativa na 

Rua Caxias, 58, Santa Rosa/RS, que se insurge contra a habilitação da empresa BRUCH E RAUBER 

MECÂNICA PESADA LTDA, inscrita no CNPJ 12.989.602/0001-00, com sede na Rua Santa Catarina, 316, 

na cidade de Arroio do Meio/RS. Sustenta a recorrente que a proposta apresentada pela empresa Bruch, além 

de inexequível, não teria atendido ao objeto previsto no edital. Devidamente intimada, a recorrida apresentou 

suas contrarrazões, ocasião em que rebateu as alegações da recorrente, afirmando e demonstrando que o 

equipamento cotado atende plenamente as especificações e requisitos do edital de licitação. Vieram os autos 

para julgamento. O recurso é tempestivo. No mérito, após acurado exame das razões apresentadas pela 

recorrente, as contrarrazões da recorrida e os documentos que instruem o presente feito, entendemos que o 

recurso interposto deve ser improvido, mantendo-se a habilitação da empresa BRUCH E RAUBER 

MECÂNICA PESADA LTDA. Senão vejamos: Ao contrário do que sustenta a recorrente, entendemos que a 

proposta ofertada pela recorrida atende, sim, aos requisitos do edital. Apesar de não constar expressamente 

que se trata de bem “novo”, subentende-se que o é, pois não seria crível que a empresa tivesse ofertado bem 

“usado” (ou seminovo), o que, inclusive, seria contrário às disposições do edital. Mas, não bastasse tal 

presunção, através das contrarrazões, a recorrida esclarece ter cotado britador “novo”, estancando toda e 

qualquer dúvida porventura existente. Além disso, quanto aos demais requisitos do objeto, igualmente 

reputamos terem sido atendidos pela recorrida. Lembramos, ainda, que os requisitos estabelecidos no edital 

do certame, especialmente quanto as especificações do objeto, serão verificadas por ocasião da entrega do 

bem, sendo que o não atendimento/cumprimento de qualquer dos requisitos ensejará o não recebimento do 

britador e a aplicação das sanções correspondentes (circunstâncias que certamente assegurarão e 

resguardarão os interesses da Administração Pública). Neste aspecto, importante destacar que o pregão, 

modalidade de licitação utilizada para aquisição de bens e serviços comuns, é regido não só pelos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e igualdade, mas também pelos princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Na verdade, possível dizer que as características mais marcantes dessa 

“nova modalidade” são a simplificação e a celeridade, o que se verifica desde a sessão do pregão, incluído o 

credenciamento dos participantes, apresentação dos lances e habilitação dos licitantes, até a assinatura do 

contrato, tudo no escopo de evitar justamente que formalismos desnecessários procrastinem os fins 

perseguidos pela Administração. Seguindo tais princípios, agir com razoabilidade e proporcionalidade 

significa que a Administração Pública deve ter sempre em vista, de um lado, atender ao interesse público e, 

de outro, à finalidade específica. Na definição de Seabra Fagundes, “a finalidade é o resultado prático que se 

procura alcançar” com o emprego da lei e procedimentos adequados, ou seja, o desencadear de um 

procedimento licitatório deve sempre culminar em fins específicos e determinados (como a aquisição de 

produtos com o menor custo, dentro de padrões aceitáveis de qualidade), evitando, sempre que possível, 

formalidades desnecessárias e coibindo o emprego de excessos. Carlos Pinto Coelho Motta, em seu livro 

“Gestão Fiscal e Resolutividade nas Licitações”, explica de forma clara: “Reputa-se formal, e por 

conseguinte inessencial, a falha que não tem o condão de afetar a essência da proposta, a manifestação de 

vontade do proponente. Quanto à documentação, a tendência doutrinária mais nítida é no sentido da 

aceitação do acervo documental daquele que evidencie o preenchimento das exigências legais, mesmo não 

tendo sido observada a norma estrita, delimitada no edital. Em vista da finalidade ainda maior da licitação 

– que é a busca da proposta mais vantajosa, a de menor preço, em modalidade propositadamente despojada 

de maiores burocratismos. E, nesse passo, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade se une ao uso 

da legalidade para autorizar a suspensão do defeito”. Marino Pazzaglini Filho, em “Princípios 

Constitucionais Reguladores da Administração Pública”, também compartilha o mesmo entendimento: “a 

aplicação desses princípios (razoabilidade e proporcionalidade) significa examinar, por um lado, os fatos 

concretos, que ensejam a conduta da Administração Pública, ostentam motivos razoáveis e, por outro lado, 

se a medida simplesmente é, além de pertinente, adequada e suficiente para o atendimento efetivo ao fim 

público (resultado prático de interesse da sociedade) necessária e exigível para alcançá-lo; e proporcional 

ao binômio benefício e ônus para a coletividade”. Como se vê, não resta a menor dúvida de que o emprego 



de formalidades exageradas acaba por frustrar a celeridade das contratações, contribuindo para a ineficiência 

dos trabalhos. No mesmo sentido, o Ministro Adylson Motta, do Egrégio Tribunal de Contas da União, em 

decisão proferida em NOV/1999, esclareceu ainda mais a matéria ao estabelecer que: “o apego a 

formalismos exagerados e injustificados é uma manifestação perniciosa da burocracia que, além de não 

resolver apropriadamente problemas cotidianos, ainda causa dano ao Erário, sob o manto da legalidade 

estrita. Esquece o interesse público e passa a conferir os pontos e vírgulas como se isso fosse o mais 

importante a fazer. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade de 

impor conseqüências de severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse ângulo, as 

exigências da Lei ou do edital devem ser interpretadas como instrumentais.” (TC 004809/1999-8, Decisão 

695-99, DOU 8/11/99, p.50, e BLC n. 4, 2000, p. 203). Finalizando, destacamos o entendimento do Mestre 

Hely Lopes Meirelles, em “Licitação e Contrato Administrativo”, que assim entende: “é inadmissível que se 

prejudique um licitante por meras omissões ou irregularidades na documentação ou sua proposta (...) por 

um rigorismo formal e inconsentâneo com o caráter competitivo da licitação”. Quanto à proposta da 

recorrida ser inexequível, é argumentação que igualmente vai rechaçada. Em primeiro lugar, a documentação 

apresentada pela recorrida demonstra tratar-se de empresa idônea (ao menos, ausente qualquer indício ou 

adminículo probatório em sentido contrário); em segundo lugar, o preço é estabelecido por diversos fatores, 

tais como oferta x procura, estoque de mercadorias/bens, oscilação do preço dos insumos, etc. em terceiro 

lugar, o valor da proposta vencedora é compatível com o valor de referência apresentado pela secretaria 

requerente, e em tquarto lugar, eventual desistência por parte do concorrente, acarretará na aplicação das 

sanções respectivas. Desta forma, por todos os argumentos retro e devidamente preservados os princípios 

legais e constitucionais, o Pregoeiro decide pelo improvimento do recurso interposto pela Empresa 

THEWES E MOUSQUER LTDA, para manter a habilitação da Empresa BRUCH E RAUBER MECÂNICA 

PESADA LTDA. Em razão do presente julgamento, encaminhe-se o presente expediente à superior instância 

para apreciação do recurso. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro declarou encerrada a presente reunião e 

procedeu-se à assinatura da presente ata.   

 

 

 

CLÓVIS FERNANDO FICK    CLAIR LISANDRA WILHELM      RUDINEI FREO DALLA CORTE 

           Pregoeiro                                      Equipe de Apoio                                              Equipe de Apoio 

 

Vistos.  

Após acurado exame do presente processo licitatório, inclusive razões e contrarrazões recursais, 

entendo que a decisão do Pregoeiro está em conformidade com a legislação e princípios norteadores da 

Administração Pública, modo pelo qual ratifico a habilitação e classificação da empresa BRUCH E 

RAUBER MECÂNICA PESADA LTDA.  

Com a decisão, dê-se seguimento ao certame. 

Agudo, 17 de março de 2015. 

 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

Prefeito do Município de Agudo 


