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Estado de Alagoas 

Prefeitura Municipal de Boca da Mata 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 

 

 
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO 

PROCESSO 2021 

 

Aquisição de Medicamentos e Correlatos em caráter emergência. 
Orçamentos devem ser enviados para o  

e-mail: ednelsonasilva199@gmail.com 
Prazo de validade do orçamento - no mínimo 30 dias 

Prazo de pagamento até 30 dias após emissão de  
nota fiscal e efetivo recebimento. 

Prazo de recebimento:03 dias úteis contados da publicação 
Boca da Mata/AL,03/05/2021 

 

 

 

-----------------------------------------x------------------------------------------- 

 

 
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO 

 

Objeto: aquisição de 6.000 ml de vacina aftosa para campanha de  

vacinação do 1º semestre do ano de 2021. 
Quantidades de doses 6.000 ml   

Vigência: imediata. 
Data da Assinatura: 03/05/2021 
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NOTA TÉCNICA N° 001.3004/21-CPL 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0422002/20121 
 
INTERESSADA: ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 
 
Assunto: processo para apuração de infração licitatória 

 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO.  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/21.  
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS. PEDIDO DE  

DESISTÊNCIA.  ANÁLISE DO SETOR  
TÉCNICO. ABERTURA DE PROCESSO  

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 
 
 
Da Análise  
           
 Os processos de aquisição do Município de Boca da Mata/Al são realizados predominantemente 

por meio de Pregão eletrônico, tendo em vista que os objetos são bens e serviços comuns e se busca 
celeridade, economicidade e racionalização de recursos públicos.  
            
             Quando os licitantes descumprem alguma prescrição legal ou ajuste firmado, como no caso da 
ARP ,  é dever da Administração instaurar um processo administrativo para apurar a irregularidade, haja 
vista o princípio da indisponibilidade do interesse público.  

   
Tal investigação pode culminar na aplicação das sanções administrativas previstas nos 

parâmetros normativos que regem tais processos. Posto que a Sanção administrativa é consequência 
negativa atribuída pelo ordenamento jurídico ao sujeito que não cumpre o comportamento por ele 
previamente determinado e aplicada por quem esteja no exercício de função administrativa.  

 
O processo administrativo para aplicação de penalidades , baeia-se numa série de princípios 

administrativos e constitucionais : 
 

A) O princípio da legalidade é baliza de qualquer atividade da Administração Pública e, por isso, a punição 
só é legítima se estiver prevista em lei, o que também conceitua a tipicidade. 

B) A Irretroatividade diz respeito aos efeitos da  punição, que se materializam para o futuro.  
C) A proporcionalidade, diretamente ligada à ideia de razoabilidade, evita excessos e torna a ação 

adequada, necessária e imposta na medida tolerável pelo particular. Além disso, em decorrência dos 
princípios da individualização da pena e da culpabilidade, a Administração pública deve particularizar a 
conduta do licitante para verificar o grau de culpabilidade e a respectiva sanção a ser aplicada, pois a 
responsabilidade, no caso de que se trata, é subjetiva. 

D) A prescritibilidade tem a ver com a existência de prazo para que o Estado puna os particulares que 
cometem irregularidades na licitação. 
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E) O devido processo legal que é o princípio norteador de qualquer atividade sancionatória do ente público 
e garantido pela Constituição da República de 1988. Nesse princípio, estão incluídas as seguintes 
garantias: a) contraditório, ; b) ampla defesa; c) impessoalidade; d) imparcialidade; e) presunção de 
inocência; f) autoridade competente; g) juiz natural; h) duração razoável do processo; i) vedação ao bis 
in idem e a reformatio in pejus 

Feitas estas considerações entendemos que o procedimento deve dar-se da seguinte forma: 
1) A CPL  deve enviar à autoridade competente um parecer técnico relatando a irregularidade 

constatada, para a instauração de processo administrativo; 
 

2) A autoridade competente, após analisar o parecer técnico, notificará o licitante da abertura do 
processo administrativo, resguardando o direito à ampla defesa;  

 
 

3) A defesa prévia apresentada será submetida à CPL para análise e ;  
 

4) A CPL se manifestará sobre a defesa e, se considerá-la insuficiente para justificar a 
irregularidade apurada, informará a estimativa de eventual prejuízo que a falta possa ter 
causado ao Município; 

 
 

5) A autoridade competente analisará e poderá  aplicar a penalidade cabível e o licitante será 
devidamente notificado, sendo facultada a apresentação de recurso. 
 

Pontuamos que Essas disposições se aplicam aos casos de realização de licitação na modalidade 
pregão, quando o licitante deixar de entregar documentação exigida para o certame, nos termos do 
parágrafo 4º do referido artigo 101 e às demais condutas irregulares que se apura na fase 
licitatória e de execução. 

 
No caso em tela a empresa gerou prejuízos ao erário quando recusou-se a cumprir ordem de 

fornecimento emanada e vinculando sua permanência ao reajuste de preços com apenas 60 dias de 
ARP assinada , tendo sido devidamente notificada via email e DOM (para apresentar defesa não 
pronunciou-se. 

 
Boca da mata 27 de abril de 2021.  

 
 
Waneska Pimentel 
Pregoeira/presidente CPL 
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NOTIFICAÇÃO  nº. 001.0305/2021 /CPL/PMBM  Para  Apuração de Responsabilidade/Processo 
Administrativo nº 0422002/2021 
 
Para 
AR COMÉRCIO – ARTHUR C. C. ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS  
CNPJ sob n.º 36.941.809/0001-65/EMAIL – ar.comeralimentos@gmailcom 
Rua Deputado Abelardo Lopes n° 209, Poço, Maceió - AL,  

 
Referência: PROCESSO LICITATÓRIO N° PE 016/2020,/Município de Boca da Mata/AL,  ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016-A/2020 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM 
ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
 
Versa o presente expediente sobre instauração de procedimento administrativo de fornecedor infrator, 
com vistas a apurar conduta violadora de item exarado em edital de licitação Pregão Eletrônico 
16/2020/ARP Nº 016-A/2020, seguindo apensada NOTA TÉCNICA com os motivos encaminhados 
para autoridade Administrativa que autorizou instauração de procedimento e estão sendo enviados 
para que a referida empresa possa efetivar sua Defesa Prévia no prazo de 05 dias úteis , consoante 
prescreve a legislação e Edital. 

 
Desta feita, a licitante inobservou os termos do Edital em comento conforme disposto nas NOTA 

TÉCNICA 001.2804/21CPL. 
 
 Diante do exposto, venho, no uso de minhas atribuições legais e com amparo na legislação, pelo 

presente, NOTIFICAR (AR COMÉRCIO – ARTHUR C. C. ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS  CNPJ 
sob n.º 36.941.809/0001-65/EMAIL – ar.comeralimentos@gmailcom Rua Deputado Abelardo Lopes n° 
209, Poço, Maceió - AL na pessoa de seu representante legal, a manifestar-se formalmente acerca dos 
fatos narrados na presente notificação, em até 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação no 
Diário Oficial do Município de Boca da Mata/AL, oportunidade em que deverá juntar documentos 
probatórios do que alegado, restando caracterizado o direito ao contraditório e ampla defesa, previstos 
no art.5°, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

 
  Informo, por fim, que poderá a empresa vir a sofrer as penalidades administrativas previstas, 

concernente aos dispostos acostados no regramento licitatório, aqui informados, bem como na 
Legislação que alberga a Licitação em comento.  

 
 

WANESKA PIMENTEL 
PRESIDENTE DA CPL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ar.comeralimentos@gmailcom
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EXTRATO - NOTA TÉCNICA N° 001.2804/21-CPL/ PROCESSO ADMINISTRATIVO 

0422002/20121 
 

A empresa AR COMÉRCIO – ARTHUR C. C. ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS inscrita no 
CNPJ sob n.º 36.941.809/0001-65, estabelecida na Rua Deputado Abelardo Lopes n° 209, Poço, Maceió 
- AL, participou do processo LICITATÓRIO N° PP 016/2020, vindo a ser vencedora tendo firmado com o 
Município de Boca da Mata/AL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016-A/2020 – OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS; apresentou pedido de reequilíbrio  em 09 DE abril de 2021 (doc. apensado) em relação 
a todos os itens ganhos, quais sejam:  aos  itens nº:  05 (feijão Carioca 1kg – marca mui nobre);07  
Proteina de soja 400grs( marca Prontusoy); 22 macarrão espaguete 500 grs. (marca Estrela); 23 
macarrão Parafuso 500grs (marca Brandini);27 Achocolato em pó 400 grs. (maratá); 30 leite 
achocolatado 01 litro (marca in natura)  ; 71cenoura  e 82 banana sob o argumento de que o preço para 
os  itens encontram-se defasados por conta da pandemia COVID-19,  tendo ocorrido  uma elevação no 
preço sendo que atualmente o preço proposto é inferior ao preço de aquisição do produto o que estaria 
inviabilizando a continuidade no fornecimento dos itens.  

 
Embasou suas alegações juntando alguns documentos e finalizou pleiteando reequilíbrio 

financeiro para os itens acima referendados.os Documentos apensados pelo solicitante foram: 
a) Nota fiscal datada de 30/03/21 tendo apenas como insumo afeto à questão feijão carioca. 

 
b) Nota fiscal datada de 15/01/2021 tendo apenas como insumo afeto à questão macarrão 

parafuso e espaguete. 
 
c) Nota fiscal datada de 06/01/2021 tendo apenas como insumo afeto à questão macarrão  

espaguete. 
 

d) Nota fiscal datada de 19/03/2021 tendo apenas como insumo afeto à questão macarrão 
espaguete. 

 
e) Demonstrativo de diferenças 
 
f) Sites de matérias jornalísticas aferindo que os preços sobem até dezembro (destoante com o 

pedido pleiteado)  
 
g) Sites sem data do supermercado extra para venda ao consumidor tendo apenas como insumo 

afeto à questão feijão, macarrão espaguete. 
 
Instada a se manifestar pelo Gestor de Contratos, esta CPL/Pregoeira emitiu , mediante NOTA 

TÉCNICA N° 001.1904/21-CPL suas considerações que seguem acostadas neste processo Onde foi 
solicitada provas do alegado ou seja notas fiscais condizentes com o pedido e planilha de composição 
de custos que vislumbrasse de modo eficiente o que pleiteavam. 
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Ocorre que, em conversas por watsap web- que seguem como prova,  com o Gestor contratual 
asseverou a empresa que ou reequilibra ou ela não continua e não encaminhou quaisquer outros 
documentos que embasassem seu pleito. 

 
Por fim em 22 de abril fora recebido email em que a empresa pontua sua desistência. Recusando-

se a fornecer insumos pedidos inclusive que devem estar no kit merenda. 
 
ADEMAIS , RELATAMOS AQUI ALGO GRAVE QUE É A PARTICIPAÇÃO DA MESMA EM UM 

CERTAME OCORRIDO NA CIDADE DE CHÃ PRETA PE 008/21, E QUE TIVEMOS ACESSO;  ONDE 
A EMPRESA – QUE EM NOSSO MUNICIPIO PLEITEIA REEQUILBRIO DE R$ 2,95 - DO ITEM 
ACHACOLATADO PARA R$ 6,00 , PASASMADOS PELO QUE ENTENDEMOS EXTREMA MÁ-FÉ DA 
LICITANTE,  VIMOS , QUE NA REFERIDA LICITAÇÃO OCORRIDA EM 22 DE ABRIL DE 2021ª 
EMPRESA OFERTOU PELO MESMO PRODUTO R$ 2,45. 

 
O mesmo ocorreu com o item proteina de soja que a empresa venceu em Boca da Mata/Al com 

valor de R$ 2,95  e pediu reequilíbrio para R$ 5,50 e no PE 08/21 de Chã Preta ofertou por R$ 3,00!!!!!!!!  
 
O USO DE MÁ-FÉ PARA COM O MUNICIPIO DE BOCA DA MATA/AL PERFAZ DEVIDAMENTE 

E DOCUMENTALMENTE COMPROVADA. 
 
É o breve relatório. 
 
Da Análise  
 
Consoante observamos do procedimento licitatório e do pedido relacionamos o  que segue: 
 
 a empresa pleiteia reequilíbrio financeiro de todos os itens em patamares percentuais acima de 

25%, alguns ultrapassando 100% E SEM PROVAS E USANDO COMO PODEMOS OBSERVAR DE 
EXTREMA MÁ FÉ.  

 
 No afã de melhor elucidar a questão, procedemos a diligências junto a EMPRESA DANDO 

PRAZO PARA DEFESA, SENDO  A NOTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE PUBLICADA NO DOM DE BOCA 
DA MATA/AL. 

 
Observamos que a empresa conforme determina legislação em vigor DEIXOU DE PROVAR O 

ALEGADO não juntando comprovações relacionadas aos itens em que pleiteia reequilíbrio; sendo 
obviamente da mesma esta obrigação.  

 
Ademais em Janeiro de 2021 já estávamos na pandemia do covid-19 sendo anunciada a terceira 

onda; ou seja alegar o covid não mais caracteriza justa causa imprevisível ou extraordinária e foi esta a 
JUSTIFICATIVA DA EMPRESA – COVID 19. 
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Ora, para que possamos apontar favoráveis ao reequilíbrio é necessário como condição precípua 
que a empresa apresente provas de álea extraordinária .Mesmo nos casos em que o preço de mercado 
se torna superior aos registrados na ata, a Administração somente pode rever o preço registrado ou, 
indeferindo a revisão, liberar o fornecedor apenas para hipóteses de álea extraordinária, nos termos do 
art. 65, inc. II, “d”, Lei 8.666/93. 

 
Ademais a empresa solicitante não aportou planilha de composição de custos unitária provando 

aumento de verbas de funcionários,impostos...(como alega em sua incial) tendo estes componentes que 
serem , uma vez citados como causa,  comprovados devidamente. 

 
Acerca da mesma matéria, Marçal Justen Filho expõe: 

  
 “Uma vez verificado o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, o particular deve provocar a 
Administração para adoção das providências adequadas. Inexiste discricionariedade (... ) Deverá 
examinar-se a situação originária (à época da apresentação das propostas e a posterior. Verificar-se-á 
se a relação original entre encargos e remuneração foi afetada. Em caso positivo, deverá alterar-se a 
remuneração do contratado proporcionalmente à modificação dos encargos.”  

(...) 
 
Importante esclarecer que, para que exista o direito ao restabelecimento de referido equilíbrio, 

faz-se necessário que ocorra algum fato, posterior à proposta, que venha a agravar qualquer uma das 
partes contratantes, nos exatos termos do art. 65 da Lei de Licitações e contratos. Neste sentido, a 
proposta inexequível não seria razão para ocorrer à promoção do restabelecimento, da mesma maneira, 
não poderá dar ensejo ao restabelecimento, a omissão de encargos incidentes sobre o objeto contratado, 
quando da proposta.  

 
Ora, para que possamos apontar favoráveis À DESISTÊNCIA que seja   necessário como 

condição precípua que a empresa apresente provas que aferem sua justa causa. 
 
Outrossim, é sabido e está relacionado no instrumento convocatório que consoante preleciona a 

Lei 8.666/93 – eixo condutor dos procedimentos licitatórios e dos contratos administrativos - após a fase 
de habilitação, não cabe a desistência da proposta, ressalvando o justo motivo e o fato superveniente, 
veja-se: 

 
 “ Art. 43.A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 
 
 § 6° Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.  
 
A Lei 10.520/2002 do Pregão, aplicada também na presente licitação, é silente sobre a 

desistência, entretanto ressalva: 
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 Art. 7° Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 
União. Estados. Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 40 desta Lei, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 
Importante esclarecer que, para que exista o direito ao rompimento de ARP apresentada, faz-se 

necessário que ocorra algum fato, posterior à proposta, que venha a agravar qualquer uma das partes 
contratantes, nos exatos termos da legislação afeta. Deste modo, desde o início os licitantes já tinham 
conhecimento de todas as condições dispostas no instrumento convocatório. Ademais, salienta-se que 
nenhuma empresa é forçada a vir participar dos certames pelo Município de Boca da Mata/AL , não 
existe compulsoriedade, os interesses comparecem caso haja interesse perante as condições esculpidas 
no Edital. 

 
Nesse diapasão acostamos doutrina da lavra do jurista e professor  JESSÉ TORRES PEREIRA 

JÚNIOR em seu livro Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública, 
assinala que  

 
“Enquanto desconhecidos os habilitados, ainda haverá oportunidade para que o licitante desista 

de propor, vale dizer, de participar do certame, deste retirando-se voluntariamente. Uma vez definidos 
os licitantes habilitados, suas respectivas propostas pertencem à Administração, tornam-se indisponíveis 
e deverão ser conhecidas, julgadas e classificadas, ou desclassificadas (...) A inteligência do preceito 
está em que o interesse público sobreleva-se ao particular, não se quedando aquele inerte ou imponente 
diante de manobras deste. Em outras palavras: desistir antes de conhecidos os habilitados. é direito do 
licitante; desistir depois disto. é abuso de direito contra o interesse público.  

 
A lei estabelece requisito para que seja aceita, excepcionalmente a desistência de propor, vencida 

a fase da habilitação; haja motivo justo, decorrente de fato posterior à habilitação. A justiça do motivo é 
deixada à consideração da Comissão de licitações. Caso esta tenha por injusto o motivo (seja em razão 
de sua puerilidade - "a secretária enganou-se ao cotar os preços da proposta" -, ou de haver ocorrido 
antes da habilitação, quando o competidor ainda poderia desistir por ato unilateral seu, mas somente 
argüido depois de encerrada a fase habilitatória), rejeita a desistência e, ainda assim, o fornecedor se 
nega a contratar (tendo sido o vencedor), a Comissão deverá providenciar a instauração do procedimento 
previsto nos arts. 81 a 87, para o fim de apurar se configura hipótese do art. 88, com vistas à aplicação 
da sanção que for cabível, assegurando o direito á defesa.” 

 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
1.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 
 
1.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
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1.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
 
1.1.3. Apresentar documentação falsa; 
 
1.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
1.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
1.1.6. Não mantiver a proposta; 
 
1.1.7. Cometer fraude fiscal; 
 
1.1.8. Comportar-se de modo inidôneo. 
 
1.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente. 

 
1.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 
1.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções. 
 
1.5. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação. 
1.6. Multa de 1% (um, por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante. 
 
1.7. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 

 
1.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 
1.9. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
1.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 
ou Processo Administrativo de Responsabilização– PAR. 
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1.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 

1.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

1.13. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 
artigo 419 do Código Civil. 

 
1.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se 
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

1.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
1.16. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 
 
DA CONCLUSÃO 
 
Portanto, em regra, não cabe desistência após a fase de habilitação, salvo se houver motivo justo 

decorrente de fato superveniente.  
  
O TRF 1a Região em sede de  Agravo de instrumento decidiu que A desistência da proposta em 

momento inoportuno somente é aceita sem a aplicação de penalidade se apresentado justo motivo, 
sendo de atribuição da Comissão de Licitação a valoração da justificativa apresentada pelos licitantes. 
Além disso, mera alegação de que não teve a intenção de prejudicar o certame e de causar prejuízo ao 
erário é insuficiente, a meu ver, para afastar a penalidade que decorre da desistência da proposta, sendo  
 
de responsabilidade dos licitantes os ônus daí decorrentes, salvo justificativa relevante,o que não se 
verificou no caso concreto. (TRF 1 a Região, Agravo de Instrumento n 0069307- 22.2013.4.01.0000/PA) 

 
Sugerimos que , neste caso,  seja aplicada ao licitante a sanção referente à suspensão do direito 

de participar de licitação ou mesmo a referente à declaração de inidoneidade. Cumpre enfatizar que, em 
tais hipóteses, aplica-se o § 2° do artigo 64 da Lei n 8.666/93, cujo texto prescreve o seguinte: 

 
Assim , entendemos que na situação em tela  , a Administração poderá contratar com o segundo 

colocado, desde que ele aceite os mesmos termos e condições da proposta ofertada pelo licitante 
desistente. O supracitado dispositivo acaba por forçar a Administração a proceder à nova licitação, 
porquanto é raro que o segundo colocado concorde em reduzir a sua proposta aos valores e condições 
ofertados pelo primeiro colocado. Por isso, a Administração deve punir o licitante desistente, que a força 
a realizar novo processo de licitação, erguendo prejuízos ao interesse público. 
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Por todo o exposto, consta-se que NÃO FORA COMPROVADA E JUSTIFICADA a  EXISTÊNCIA 

de fatos  que validam a desistência sem abertura de procedimento administrativo punitivo. 
 
Ao tempo que comunicamos a licitante da decisão dando-lhe o prazo de cinco dias úteis para 

pronunciamento em sede de ampla defesa e contraditória 
 
Boca da mata 27 de abril de 2021. 
 
 
 
 
Waneska Pimentel 
Pregoeira/presidente CPL 
 
 
 
 
 

 


