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PARECER JURÍDICO 
 
 

 Trata-se de parecer jurídico acerca de recurso interposto pela 
empresa Master Eletrodomésticos Ireli – CNPJ nº. 33.859.616/0001-71, 

referente a fase de propostas, apresentado ao Processo Administrativo nº. 
054/2019 - Tomada de Preços nº. 007/2019, cujo objeto é a aquisição de 
equipamentos para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Turismo e Desporto. 
 

 A empresa supracitada apresenta as seguintes razões recursais, as 
quais foram encaminhadas via e-mail conforme documento anexo ao 
processo licitatório, que assim dispõe:   

 
Não iremos enviar o termo de renúncia referente a proposita de 

preço, pois não concordamos com aceitação da proposta da BD 
INFORMATICA sendo que a mesma não informou a marca de 

nenhum dos produtos por ela ofertado. No item 5.4 do edital cita 

"a apresentação da proposta implicara na plena aceitação, por 

parte do proponente, das condições estilicidada neste edital e 

seus anexos."   

Portanto conforme consta no anexo H - Modelo de Proposta o 
proponente deveria ter preenchido marca, valor unitário e valor 

total, com isso aguardamos a desclassificação da proposta ou 

temos intenção de entrar com recurso, pois não a como saber 

qual equipamento o licitante está ofertando a este município. 

 
 Desta forma, a empresa recorrente se insurge quanto a falta de 

indicação de marca junto a proposta da empresa BD Informática Ltda – 
ME – CNPJ nº. 32.109.914/0001-81, solicitando assim, a 
desclassificação da proposta e manifesta a intenção de apresentar 

recurso acerca do fato.  
 

 É o relatório.  
 
 Primeiramente, a Lei Federal nº. 8.666/1993, menciona que a 

indicação de marca, em regra geral é vedada:  
 

(...)  

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:   

(...)  

§ 7o. Nas compras deverão ser observadas, ainda: 

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem 
indicação de marca; 
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(...). (Grifo nosso).  

 
 Portanto, equivocada é as razões recursais da empresa recorrente.  

 
 Ainda, as especificações apresentadas em primeira análise 

contemplam o solicitado junto ao instrumento convocatório, não sendo 
plausível a desclassificação da empresa vencedora do item, pela 
constatação de mera formalidade de não apresentar junto a proposta de 

preços a marca do equipamento a ser adquirido.  
 

 Também vale analisar que o objeto imediato do procedimento 
licitatório é a seleção da proposta que melhor atenda aos interesses da 
administração e, como objeto mediato. Assim, a formalidade exigida é 

excessiva, evidenciando obstáculo ao resguardo do próprio interesse 
público, que consiste na obtenção do menor preço, o que a priori ocorreu 
através da apresentação da proposta ora impugnada pela recorrente a 

qual atende as especificações do objeto não merecendo ser 
desclassificada.  

 
 Portanto, está Assessoria Jurídica OPINA pelo NÃO PROVIMENTO 
DO RECURSO e o consequente seguimento das demais fases do certame.  

 
SMJ. É o parecer.  

 
 

Constantina, 19 de dezembro de 2019. 

 
 

Patrick J. Madalóz 

Assessor Jurídico 
OAB/RS nº. 86.343 
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