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No dia 24/04/2017, foi interposto, pela empresa  VIP 

MINAS DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ N° 20.591.320/0001-70, RECURSO 

ADMINISTRATIVO, sob o protocolo n° 14.639, contra decisão da Comissão de 

licitação no Processo Licitatório n° 050/2017, Pregão Presencial n°023/2017. 

Ocorre que as razões alegadas pela Recorrente não 

prosperam. Isso porque diferente do que diz o Recurso e como registra a Ata de 

Abertura de Licitação, que é escrita em ordem cronológica dos acontecimentos, a 

Pregoeira Isabele Resende Gontijo Ribeiro, havia permitido a troca dos documentos das 

propostas da empresa ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA, uma vez que ainda não 

havia iniciado a fase de Credenciamento. No entanto, modificou sua decisão em razão 

de reclamações dos demais licitantes, em momento anterior à fase de abertura oficial 

das propostas, tanto que houve convalidação dos atos da Pregoeira, frise-se praticados 

tempestivamente, fundamentados no princípio da autotutela dos atos administrativos. 

Assim, os documentos originários foram mantidos no envelope de propostas de preços, 

antes mesmo do Credenciamento. 

Ou seja, não há a alegada violação ao item 9.1 do edital, 

uma vez que este Item não diz que os envelopes não poderiam ser abertos antes do 

credenciamento para correção de eventuais erros.  

A recorrente ainda diz que “não se sabe ao certo se a 

proposta usada na sessão pública realmente era a que foi protocolizada no início do 

procedimento...”. Ou seja, fundamenta-se o recurso numa presunção de má-fé por parte 

da Pregoeira. Nesse ponto, é importante lembrar que a presunção de boa-fé é princípio 

geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a 



má-fé se prova. Dessa forma, é preciso que a recorrente tenha a certeza e prove, 

concretamente, que a servidora pública substituiu os documentos. 

Ademais, ressalte-se que a presunção de veracidade, por 

sua vez, é o atributo dos atos administrativos que diz respeito aos fatos. Em decorrência 

desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração Pública. 

Com efeito, as certidões, atestados, declarações, informações e demais documentos 

fornecidos pela Administração são dotados de fé pública. 

Além disso, não houve violação a nenhum dos princípios 

constitucionais regedores das atividades da Administração Pública. Isso porque, a 

Pregoeira ao tomar a decisão, abriu oportunidade de contraditório para os demais 

licitantes, tendo, inclusive, acatado os argumentos dos demais licitantes, modificando 

sua decisão. Ou seja, tratou todos os licitantes em conformidade com os princípios da 

moralidade, legalidade, impessoalidade, ISONOMIA, publicidade e demais princípios 

que devem nortear os procedimentos licitatórios. 

Se fosse o caso de aplicação isolada do princípio da 

ISONOMIA em razão de tratamento diferenciado para um dos licitantes, dever-se-ia 

aplicar a mesma regra para o caso da empresa ora recorrente “VIP MINAS 

DISTRIBUIDORA EIRELI”, no momento em que foi permitido, a esta, a substituição 

de mídia “CD” com as propostas de preços sem os respectivos arquivos na mesma. 

Nesse caso, foi aplicada a mesma regra de isonomia a todos os licitantes, com vistas ao 

cumprimento de princípio maior da eficiência do certame licitatório, pois não seria 

razoável cancelar todos os atos inerentes à aquisição de bens de consumo essenciais 

para a Administração Pública, por razões irrelevantes sob o aspecto formal do alcance 

do interesse público, qual seja, adquirir bens de consumo primários para a limpeza dos 

órgãos públicos. 

Ademais, é permitido ao Pregoeiro decidir durante a 

realização do certame acerca da prática dos atos formais, desde que estes não 

prejudiquem a regular participação de todos os licitantes, com o fito de alcançar a 

finalidade maior que é a contratação por parte da Administração Pública. 

Não há que se falar ainda em má-fé da pregoeira, pois a 

mesma, inclusive, registrou na Ata os atos praticados em estrita obediência à 

transparência e publicidade de suas condutas. Destaca-se ainda que mesmo diante da 

situação envolvendo a apresentação das propostas, antes de suas aberturas houve a 

assinatura por todos os licitantes, fato que culmina com a aceitação das mesmas, sem 

questionamentos na ocasião. 



Em suma, não prejuízo comprovado para os licitantes, 

tampouco para o certame. 

Pelas razões expostas, a Presidente da Comissão de 

Licitações, Isabele Resende Gontijo Ribeiro, INDEFERE o presente recurso, e 

encaminha, a V. EXa, o citado Processo para devida apreciação. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Isabele Resende Gontijo Ribeiro 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 


