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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E COMISSÃO DE APOIO. 

 

Referente: PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 055/2022/PE/SRP 

 

           A empresa DELPUPO & MORO COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrita 

no CNPJ sob n.º 18.592.080/0001-87 e Inscrição Estadual sob n.º 15.418.597-3, com 

sede na Rodovia BR 010 KM 143 s/n° - Bairro: Centro, Cep n°68.637-000, Ipixuna do 

Pará, representada neste ato por seu representante legal por Procuração Pública a Sra. 

Keilane de Jesus Delpupo, Brasileira, divorciada, Administradora, portadora da Cédula 

de Identidade RG n.º 1068496 SSP/ES e CPF n°034.690.827-23, vem respeitosamente 

perante Vossa Senhoria, propor: 

 

INTERPOR RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA SUA DESCLASSIFICAÇÃO E 

AS CLASSIFICAÇÕES DAS EMPRESAS POSTO DE COMBUSTIVEL MANDACARU 

LTDA E AUTO POSTO NOVA ERA LTDA 

 

 I - DA TEMPESTADE  

O presente RECURSO é tempestivo, haja vista, apresentado no prazo 

estabelecido no art. 109, I, alínea “a” da lei n° 8.666/93, devendo portanto a Vossa 

Senhoria vir apreciá-lo. 

 

II - DOS FATOS 

AUTO POSTO NOVA ERA LTDA 

25/11/2022 15:27:32 - Sistema - A proposta de Preços apresentada pela concorrente, não 

contém a MARCA/FABRICANTE dos produtos ofertados, descumprindo assim, o  
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exigido na cláusula 12.1.2 e e 13.1.2 do referido Edital, ressaltamos que a especificação 

da MARCA/FABRICANTE é item indispensável para análise e aceitação da proposta 

apresentada.  

 

III – DE DIREITO 

Deve-se observar a Vinculação ao Edital. Este princípio pode ser verificado no 

art. 41, caput, da Lei n° 8.666/93: "A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada". O edital, neste caso, torna-

se lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas são 

elaboradas unilateralmente pela Administração. Este mesmo princípio dá origem a outro 

que lhe é afeto, qual seja, o da inalterabilidade do instrumento convocatório. 

Em sendo lei, o Edital com os seus termos atrelam tanto à Administração, que 

estará estritamente subordinada a seus próprios atos, quanto ás concorrentes - sabedoras 

do inteiro teor do certame. 

Destarte, minimizada estará a existência de surpresas, vez que as partes tomaram 

ciência de todos os requisitos, ou previamente estimaram o conteúdo das propostas, 

formulando-as de acordo com os princípios de isonomia e competitividade. 

Apesar da Administração estar estritamente vinculada ao instrumento 

convocatório, pode a mesma alterar o seu teor quando existir motivo superveniente, de 

interesse público. Nesse sentido, ao trabalhar a relativização deste princípio, elucida 

Diògenes Gasparini:  

"(...) estabelecidas as regras de certa licitação, tomam-se elas 

inalteráveis durante todo o seu procedimento. Nada justifica 

qualquer alteração de momento ou pontual para atender esta 

ou aquela situação. Se, em razão do interesse público, 

alguma alteração for necessária, essa poderá ser promovida 

através de rerratificação do ato convocatório, reabrindo-se, 

por inteiro, o prazo de entrega dos envelopes I e 2 contendo, 

respectivamente, os documentos de habilitação e proposta. 

Assim retifica-se o que se quer corrigir e ratifica-se o que se 

quer manter. Se apenas essa modificação for insuficiente 

para corrigir os vícios de legalidade, mérito ou mesmo de 

redação, deve-se invalidá-lo e abrir novo procedimento." 
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Ocorrendo a falta de vinculação aos termos do Edital, justificável será a 

motivação do Judiciário através de ação movida pelos interessados, por qualquer cidadão, 

ou até mesmo pelo Ministério Público, para apreciação de potencial desvio de conduta, 

para que seja anulado e restabeleça-se a ordem no processo licitatório. 

 

A empresa AUTO POSTO NOVA ERA LTDA descumpriu o edital no item 

12.1.2, 

12. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA  

... 

12.1.2. Marca/Modelo do Veículo. 

E 13.1.2 

    13. DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

     ... 

     13.1.2. Conter todas as especificações do objeto 

contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência. 

 

 por apresentar a Proposta de Preços em desacordo ao que é exigido no edital. 

Com clareza é exigido que na Proposta esteja "''contendo todas as especificações do 

objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência ", 

o que não foi apresentada pela empresa licitante. Foi apresentado somente um "NOVA 

ERA", que não define nada sobre marca, fabricante e procedência. 

Ora senhores, muito nos preocupa tal atitude. Solicitamos que seja revisada a 

decisão e pedimos a desclassificação da proposta da empresa AUTO POSTO NOVA 

ERA LTDA, por não cumprir com todas as exigências determinadas no edital.  

III - DO PEDIDO  

Ante o exposto, requer-se: 

a) Que o presente RECURSO seja reconhecido e totalmente provido; 
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b) Que seja dado total procedência do presente RECURSO, pelos seus próprios 

fundamentos, com a HABILITAÇÃO da empresa DELPUPO & MORO 

COMBUSTÍVEIS LTDA. 

 

 

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

 

 

Paragominas-PA, 01 de dezembro de 2022. 

 

 

 

______________________________________________ 

DELPUPO & MORO COMBUSTÍVEIS LTDA 

CNPJ: 18.592.080/0001-87 

Keilane de Jesus Delpupo 

Representante Legal por Procuração 

CPF N°034.690.827-23 
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