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DECISÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Processo Licitatório nº 89/2021 
Pregão Eletrônico nº 29/2021 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA 
 
RECORRENTE: MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA 
RECORRIDA: ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. 

 

SÍNTESE DO PROCESSO LICITATÓRIO 

Tratam-se os autos acerca do certame licitatório na modalidade do Pregão Eletrônico para 

execução do objeto definido em epígrafe, em conformidade com as especificações técnicas e condições 

constantes no edital de licitação. 

Durante a fase de disputa para os itens relacionados a Demarcação Viária alguns Licitantes 

indicaram em suas marcas a descrição “marca própria” e “própria” como condição para participação do 

certame: 

 

Diante da indicação das marcas como próprias pelas empresas acima indicadas, a Recorrente 

interpôs recurso administrativo alegando o que segue: 

“A empresa Mavi Tintas e Sinalizadora Ltda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº14.191.875/0001-22, com sede na Rua Soledade, 216, 
bairro Cidade Industrial Satélite, na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, 
por seu representante legal infra assinado, tempestivamente, vem, em com 
fundamento no inciso XVIII do artigo 4º, da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, 
apresentar 
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RECURSO ADMINISTRATIVO  

Contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que habilitou a empresa 
ROSALEN, demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir 
articuladas: 

DOS FATOS 

Trata-se do Pregão Eletrônico nº 029/2021, onde a empresa ROSALEN não 
apresentou marca de seus produtos, conforme exigido no item 10.2.5., utilizando-
se do termo genérico “marca própria”. A utilização deste termo seria correto caso 
seus baldes estivessem especificado que sua marca é a “Marca Própria”, o que 
sabemos não é o caso. A empresa ROSALEN deveria apresentar corretamente o 
nome de sua marca ao preencher a proposta na plataforma e sua proposta escrita, 
conforme exigido em edital. Ignorar tal previsão do Edital, fere não apenas o 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas também o da igualdade 
entre os licitantes, já que a maioria dos concorrentes, sem maiores dificuldades, 
atendeu as determinações editalícias. 

Desta feita, a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode 
se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, 
pois, para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do 
certame, bem como para se assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, 
é necessário observar estritamente as disposições constantes do Edital ou 
instrumento congênere. Sendo assim, por todos estes motivos, que a MAVI 
TINTAS E SINALIZADORA LTDA, requer ao Pregoeiro (ou a qualquer outra 
autoridade competente) que a INABILITE a empresa ROSALEN de todos os itens 
que tenha participado.  

Nestes Termos 

P. Deferimento” 

A empresa Recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente através da plataforma do 

comprasnet, arguindo em linhas gerais: 

“A ROSALEN, neste ato representada pela Sra. MARISTELA COMUNELLO, vem, 
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar 
CONTRARRAZÕES acerca de recurso interposto por MAVI TINTAS E 
SINALIZADORALTDA. 

DOS FATOS 

Após o encerramento da seção de lances, a empresa ROSALEN consagrou-se 
vencedora dos ITENS 03, 04, 05, 06,07, 08, 09, 10, 11, 12; porém, a empresa 
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA, irresignada, apresentou intenção de 
recurso. 

Diante dos fatos, a empresa supracitada apontou que a empresa Rosalen, não 
apresentou a marca dos produtos, argumentando que no item 10.2.5. do edital 
pede para informar “Especificação do objeto, a marca e/ou modelo do produto 
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cotado”. Entretanto no edital do certame, Item 8.10. cita que durante a Sessão 
Pública do Pregão Eletrônico, os proponentes serão informados em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

Em nosso caso, como nossa marca é o próprio nome da empresa “ROSALEN”, 
colocamos marca “PRÓPRIA”, como é de praxe em vários outros Municípios e até 
mesmo orientação dos próprios pregoeiros para não sermos identificados como 
licitante.  

Diante disso, pode ser observado na documentação anexada no certame, 
inclusive no CNPJ, somos os próprios fabricantes dos nossos produtos. 

DO PEDIDO 

Desta forma, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se 
que o recurso interposto por MAVITINTAS E SINALIZADORA LTDA seja 
indeferido, bem como, sejam recebidas as alegações aqui comprovadas, e por 
consectário, seja mantida a decisão que declarou a empresa ROSALEN 
vencedora do certame quanto aos itens alhures indicados, dando, assim, 
prosseguimento às consequentes etapas da licitação. 

Nestes Termos 

P.E. Deferimento” 

É o breve relato. 

DO MÉRITO 

De início, cito que a Recorrente renitente com a classificação da empresa Recorrida apresentou 

arguições recursais que destoam da ordem jurídica interpretativa dos processos licitatórios julgados na 

modalidade eletrônica, pois o Decreto nº 10.024/2019 que regulamenta o pregão eletrônico na utilização 

da plataforma comprasnet é claro em vedar a ordem da proposta na fase competitiva que identifique os 

licitantes, in verbis: 

Início da fase competitiva 

Art. 30.  Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, 
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

[...] 

§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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Ainda, o edital replica o texto normativo para que as regras do instrumento convocatório sejam 

claras e observadas pelos envolvidos na disputa: 

8.10. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os proponentes serão 
informados em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a 
identificação do seu detentor; 

Assim, tanto a licitante Recorrida quanto a empresa Manort que identificaram suas propostas 

como “marcas próprias” buscaram não se identificar na fase competitiva do certame, justamente para 

evitar a desclassificação nesta fase. 

Outrossim, a identificação das marcas como próprias somente induz a uma única conclusão, 

qual seja, as empresas são fabricantes das tintas viárias e suas marcas são identificadas pelo nome das 

empresas. 

Desse modo, o vício que a Recorrente considera como substancial ao sinal de requerer a 

inabilitação da empresa Recorrida, é totalmente desarrazoada e prejudicial ao interesse público, além de 

gerar completa requisição embasada em excesso de formalismo, o que vem constantemente sendo 

rechaçada pelos tribunais de controle externo e judiciais. 

Nesse sentido, colaciono um dos acórdãos mais citados sobre o tema: 

[…] Consoante ensinam os juristas, o princípio da vinculação ao edital não é 
absoluto, de tal forma que impeça o Judiciário de interpretar-lhe, buscando-lhe o 
sentido e a compreensão e escoimado-o de cláusulas desnecessárias ou que 
extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar, da 
concorrência, possíveis proponentes, ou que o transmude de um instrumento de 
defesa do interesse público em conjunto de regras prejudiciais ao que, com ele 
objetiva a Administração […]. O formalismo no procedimento licitatório não 
significa que possa se desclassificar propostas eivadas de simples 
omissões ou defeitos irrelevantes. (STJ. MS 5.418/DF, 1ª Seção. Rel. 
Demócrito Reinaldo) (grifei) 

Atende-se aqui, em primeiro plano, ao princípio da razoabilidade, admitindo-se um 

abrandamento ou a desconsideração de formalidade exigida no instrumento editalício, mas não atendida 

pelo licitante, desde que se configure como mero formalismo e que não produza efeito substancial 

Nesse sentido, o TJMT decidiu sobre o formalismo; 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇÃ – 
SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO- 
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EXCLUSÃO DE LICITANTE DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 
– ALEGADO EXCESSO DE FORMALISMO – AGRAVO PROVIDO. 
Em respeito ao artigo 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias 
para participar de LICITAÇÃO não podem restringir a competitividade e, mais, 
devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da 
proposta mais vantajosa à Administração Pública. O procedimento licitatório é 
baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que 
o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e 
serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente. As exigências 
demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser 
afastados. Os documentos indispensáveis à comprovação da habilitação jurídica 
da licitante foram juntados, sendo, inclusive, reconhecida pelo próprio pregoeiro, 
de forma que o rigor imposto pela Comissão de LICITAÇÃO não se justifica, sendo 
desarrazoado o ato que inabilitou a impetrante. Recurso Provido. (TJMT – N. U 
1003413-31.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, ANTÔNIA 
SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 
PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 5/9/2017) 
(grifei) 

Aliás, nesse varadouro o Supremo Tribunal Federal também já se pronunciou, em decisão 

proferida no Mandado de Segurança n°. 5.418/DF, no sentido de que: “o formalismo no procedimento 

licitatório não significa que se possa desclassificar propostas eivadas de simples omissões ou defeitos 

irrelevantes”.  

Acerca do tema também já se manifestou o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles1: “a orientação 

correta nas licitações é a dispensa de rigorismos inúteis e de formalidades e documentos 

desnecessários à qualificação dos interessados. (...) Procedimento formal, entretanto, não se 

confunde com ‘formalismo’, que se caracteriza por exigências inúteis e desnecessárias”. (grifei) 

Assim, a interpretação e aplicação das regras estabelecidas nos editais licitatórios deve sempre 

ter por norte o atingimento das finalidades da licitação, evitando-se o apego a formalismos exagerados, 

irrelevantes ou desarrazoados, que não contribuem para esse desiderato.  

Ainda, percebo que o aspecto essencial a ser considerado no julgamento é aferir se a 

formalidade supostamente desatendida pela licitante Recorrida pode influenciar na averiguação, pela 

Pregoeira, de sua aptidão ou não para cumprir o futuro contrato e se a proposta é adequada ou não. Se 

não atrapalhar essa avaliação, não produzirá efeito substancial, caso em que, aplicando-se o critério da 

razoabilidade, tal formalidade poderá ser relevada ou mesmo saneada pela própria Administração. 

 

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 274.  
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No presente caso, não se afigura que o ato impugnado pela Recorrente tenha configurado  

descumprimento das normas do edital, visto que a empresa apresentou a sua proposta em conformidade 

com as exigências editalícias com a indicação da marca como “própria”, onde conclui-se que a empresa 

vende produtos com indicativos da marca “Rosalen”, ou seja, nome empresarial da licitante Recorrida. 

DA CONCLUSÃO 

Por todo o exposto sem nada mais evocar, conheço do recurso interposto pela licitante 

RECORRENTE, cujos argumentos NÃO SUSCITAM VIABILIDADE DE RECONSIDERAÇÃO desta 

Pregoeira, mantendo o posicionamento inicial no sentido de declarar vencedora do certame licitatório a 

licitante ROSALEN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.  

Portanto, nos termos do art. 109, inciso I e § 4º da Lei de Licitações, encaminho os Autos à 

autoridade superior para sua análise, consideração e decisão do Recurso Administrativo em pauta. 

Caçador, 31 de Agosto de 2021 

 

 

SILVANA SCHMIDT 
Pregoeira 


