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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO NORDESTE - CIRENOR 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

SANANDUVA - RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2019 – 

PROCESSO 011/2019 

SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA, adiante 

apenas Verdes Vales, pessoa jurídica regulamente inscrita no 

CNPJ/MF sob n° 04.685.837/0017-30, com filial na Avenida 

das Industrias, n° 1.500, Setor C, centro, na cidade de 

Eldorado do Sul, estado do Rio Grande do Sul, vem, 

respeitosamente, perante este Colendo órgão, apresentar 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

em face das propostas financeiras apresentadas pela 

licitantes ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA, inscrita sob CNPJ 05.453.447/0001-30, neste ato 

representada pelo Sr. ANDRE FELIPPE PENSO, CPF 

072.733.329-17, aduzindo e requerendo o quanto segue: 

 

Aos 19 dias do mês de novembro de 2019, às 08h30min, reuniram-se a Pregoeira 

INDIANE INES BIANCHI e os membros da Equipe de Apoio, com a finalidade de julgar 

as propostas da licitação 008/2019, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL de critério de 

avaliação menor preço por item, de que trata o Edital 008/2019, Processo Licitatório 

011/2019, destinado à aquisição de uma VIBROACABADORA conforme retificação 

publicada em 05 de novembro de 2019. 
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Compareceram e se credenciaram as seguintes empresas conforme segue: 

 

SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA. 

CNPJ 04.685.837/0017-30 

 

ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA  

CNPJ 05.453.447/0001-30 

 

Após devidamente credenciados, os licitantes entregaram os envelopes 1 e 2 

contendo a proposta e a documentação respectivamente. 

 

DOS FATOS 

 

Foi dado início aos trabalhos com a rubrica dos envelopes, a seguir abertura o 

envelope n°1, contendo a proposta das empresas participantes com a devida análise das 

mesmas pela Pregoeira e Equipe de Apoio, sendo rubricados todos os documentos 

apresentados, e repassadas as licitantes para análise individuais. 

 

Analisando a PROPROSTA apresentada pela empresa ROMANELLI 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., foi identificado que a licitante não atende 

todas as características mínimas exigidas pela RETIFICAÇÃO publicada em 05 

de novembro de 2019, como se segue: 

 

 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019 

 

Constitui objeto da presente licitação a aquisição do seguinte bem: 
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Como podemos observar, o Edital, seus Anexos e Retificação do termo de 

Referência é claro em sua solicitação, a PAVIMENTADORA ASFÁLTICA denominada 

VIBROACABADORA deverá possuir “CAPACIDADE DE CARGA NO SILO DE MASSA 

MÍNIMO DE 7.500 KG”.  

 

Analisando a proposta apresentada pela empresa ROMANELLI EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA., identificamos que: 

 

1° - A licitante NÃO declarou na proposta escrita as características reais do 

Equipamento ofertado VAR E 300.6 conforme exigências do Item 06 deste edital e 

Anexo II Modelo de Proposta, utilizando em sua descrição as características mínimas do 

Termo de Referência, sendo omissa nas informações relevantes do equipamento. 
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2° - A Licitante declara que seu equipamento possui CAPACIDADE DE CARGA 

NO SILO DE MASSA DE 7.500 KG, mas analisando a proposta escrita validando as 

informações técnicas no catálogo técnico da máquina apresentado juntamente com a 

proposta, a mesma NÃO atende a capacidade, segue: 

 

1° - Concorrente não informa em seu catálogo o peso em toneladas (ou kg) da 

capacidade de carga do silo, apenas em metros cúbicos, no caso 3,67m³, fato até 

estranho, porque todos os fabricantes consagrados informam o peso do silo em toneladas 

ou quilogramas devido a variação deste valor conforme o material, explicaremos mais 

adiante. 

2° - Para definirmos se a medida atende ou não a especificação, é preciso 

entender um pouco sobre a operação: 

 

 A massa asfáltica chamada Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) é 

basicamente decorrente de um processo de usinagem de agregados aquecidos e 

misturados ao Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP).  

Ele sai da usina de forma "solta" seguindo para o processo de compactação, 

portanto, o material tem duas densidades diferentes, uma antes compactação e 

outra pós compactação. 

 

a) Consideram-se em pavimentação antes da compactação um valor de 

referência da densidade de massa asfáltica solta entre 1,7 e 2,0 

ton/m3. 

b) Consideram-se na fase pós compactação um valor de referência da 

densidade de massa asfáltica compactada entre 2,1 a 2,4 ton/m³. 

 

O Edital exige que o equipamento possua capacidade de carga no silo de massa 

mínimo de 7.500 kg, considerando que a densidade do material solto em seu extremo seja 

de 2,0 ton/m³ convertendo a capacidade mínima exigida pelo edital de 7.500kg, 

logo temos a conversão de 3,75m³ de capacidade de carga de massa no silo. 

 

A licitante Romanelli apresenta em seu catálogo técnico do equipamento VAR E 

300.6 a capacidade de carga no silo de massa de 3,67m³, considerando que a densidade 

do material solto em seu extremo seja de 2,0 ton/m³ convertendo a capacidade 

informada pela licitante em seu prospecto de 3,67m³, logo temos a conversão 

de 7.340 kg. 

 

Para embasamento dos dados, utilizamos a mesma informação que a licitante 

Romanelli utilizou sobre o fabricante Margui em sua impugnação a este Ato Convocatório. 

Em seus dados, o silo do fabricante Margui informa que tem 4m³ ou 7.500Kg, ou seja, 
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para atender está capacidade de massa no silo, o valor de densidade de massa asfáltica 

solta deverá ser de 1,875 ton/m³, considerando o valor de referência de massa solta de 

1,7 a 2,0 ton/m³. 

 

 
 

Atento que na impugnação da Romanelli, a mesma informa que a capacidade de 

carga de massa no silo de 4m³ convertidos seria de 9,200 kg, essa conversão considerou 

a densidade da massa asfáltica solta de 2,3 ton/m³, erroneamente, essa densidade de 

massa se considera já na fase compactada da massa asfáltica, considerando o valor de 

referência da densidade de massa asfáltica compactada entre 2,1 a 2,4 ton/m³. 

 

Além disso, fazendo uma pesquisa simples no site Google, buscando por 

"densidade asfalto solto compactado", as três primeiras ocorrências são as dos links 

copiados abaixo. E todas elas atestam a densidade que informamos neste recurso, cuja 

conversão chegamos ao valor não atendido pela licitante Romanelli. 

 

http://www.governo.mg.gov.br/Downloads/gwa0zefq.kemA1_I12_Memoria_Calculo-1.xlsx 

Segunda aba, densidade solta do material de 1,8t/m³  

https://www.taruma.sp.gov.br/download/announcement_attachment/734  

Cidade de Tarumã, densidade solta do material de 1,713t/m³ 

https://engeneto.com.br/avaliando-a-densidade-empolada-do-asfalto-quente-cbuq  

Artigo empresa Engeneto Engenharia densidade solta do material de 1,9 t/m³ 

 

http://www.governo.mg.gov.br/Downloads/gwa0zefq.kemA1_I12_Memoria_Calculo-1.xlsx
https://www.taruma.sp.gov.br/download/announcement_attachment/734
https://engeneto.com.br/avaliando-a-densidade-empolada-do-asfalto-quente-cbuq
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Observem que todas utilizam densidades dentro do valor de referência de massa 

solta de 1,7 a 2,0 ton/m³. 

 

 Mediante do julgamento desta Douta Comissão que julgou classificada para fase de 

lance a proposta apresentadas pela licitante ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA., e dos fatos apresentado acima, a Soluções Integradas Verdes Vales Ltda, solicitou 

a DESCALSSIFIÇÃO da proposta apresentada por não comprovar em catálogo técnico 

do fabricante que a Pavimentadora Asfáltica - Vibroacabadora possui 

Capacidade de carga no silo de massa mínimo de 7.500 kg, conforme solicitado no 

Termo de Referência deste Edital e seus anexos, pedido este de DESCALSSIFICAÇÃO que 

foi negado por esta Douta Comissão, seguindo para fase de lance e habilitação, no qual 

sagrou Arrematante a empresa ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.     

 

Com efeito, havendo prova incontestável de que a proposta apresentada pela 

licitante ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. NÃO CUMPRE 

INTEGRALMENTE as exigências do item 6 e Anexo II – Proposta de Preço referente ao 

objeto do presente certame Anexo I, não há outro caminho senão o de rejeitar a proposta 

apresentada, desclassificando-a. 

 

Depreende-se, portanto, que a PROPOSTA APRESENTADA pela 

empresa ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., descumpre as 

exigências constantes do Edital e seus anexos, por não comprovar que seu equipamento 

possui CAPACIDADE DE CARGA NO SILO DE MASSA DE NO MÍNIMO 7.500 KG, 

motivo pelo qual deve ser declarada e inabilitada. 

 

Isso porque o princípio da vinculação ao edital não é uma faculdade da 

Administração, mas sim obrigatoriedade a ser seguida por todos participantes do certame.  

 

“Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é princípio 

básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a 

administração fixasse no edital a forma e o modo de 

participação dos licitantes e no decorrer do 

procedimento ou na realização do julgamento se 

afastasse do estabelecido, ou admitisse 

documentação e propostas em desacordo com o 

solicitado. O edital é a lei da licitação, e, como tal, vincula 

aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que 

o expediu.”1 

 

                                                 
1 In MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26ª ed. Editora Malheiros. Pág 259. 
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“São condições para participar da licitação as que a 

administração, tendo em vista a natureza, o vulto e a 

complexidade do objeto do certame, estabelecer como 

mínimos necessários à habilitação dos proponentes. 

EQUIPARA-SE ÀS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO A 

FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS, 

PORQUE, EMBORA AS OFERTAS SÓ SEJAM 

CONHECIDAS APÓS A FASE E HABILITAÇÃO, SUA 

DESCONFORMIDADE FORMAL COM O EXIGIDO NO 

EDITAL PODE IMPEDIR A APRECIAÇÃO DE SEU 

CONTEÚDO, ENSEJANDO DESCLASSIFICAÇÃO.”2 

 

“Realmente, como já vimos acima, as propostas deverão 

satisfazer na forma e no conteúdo às exigências do 

edital, de modo que sua desconformidade com o 

edital enseja a rejeição liminar na fase de 

julgamento.”3 

 

 A jurisprudência pacífica sobre o tema é sintetizada nos 

julgados abaixo: 

 

Ementa: 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - LICITAÇÃO - 

DESCUMPRIMENTO DE CLAUSULA EDITALICIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INEXISTENCIA DE DIREITO 

LIQUIDO E CERTO E DANO IRREPARAVEL. 

I - NA LICITAÇÃO, IMPÕE-SE A DESCLASSIFICAÇÃO 

DE PROPONENTE QUE, AO APRESENTAR OFERTA, 

DESCUMPRE CLAUSULA EDITALICIA, NÃO AGINDO 

ASSIM A ADMINISTRAÇÃO, EM DESCONFORMIDADE 

COM O DIREITO, QUANDO O ALIJA DO CERTAME. 

II - INEXISTINDO DIREITO LIQUIDO E CERTO E DANO 

IRREPARAVEL, CASSA-SE A LIMINAR E DENEGA-SE A 

SEGURANÇA. 

(Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; Classe: 

MS - MANDADO DE SEGURANÇA – 4222; Processo: 

199500473925 UF: DF Órgão Julgador: CORTE ESPECIAL; 

Documento: STJ000104475) 

                                                 
2 Idem, pág 273 
3 Idem, pág. 285 



 

8 

 

 

Ementa: 

 

ADMINISTRATIVO. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DE 

LICITAÇÃO. DESCONFORMIDADE DA PROPOSTA 

VENCEDORA COM O EDITAL. ERRO MATERIAL. ART.  

43, § 3° DA LEI 8.666-93. 

I – A proposta oferecida em desconformidade com o 

edital acarreta a desclassificação da concorrente na 

licitação. Porém, se o vício observado for material, 

não implicando prejuízo para as partes ou para a 

Administração Pública, não há que se falar em 

nulidade do certame. 

II – A própria lei 8.666 prevê a possibilidade da autoridade 

competente para o julgamento da licitação pedir 

esclarecimentos relativos a qualquer dúvida decorrente das 

propostas  oferecidas, conforme consta no art.43, parágrafo 

3°. 

III – Recurso  desprovido.  

(Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO; Classe: AMS - 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – 21302; 

Processo: 9802003093 UF: RJ Órgão Julgador: SEXTA 

TURMA; Documento: TRF200081177) 

 

 

Ementa: 

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. 

PROPOSTA. DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

1- A LICITAÇÃO PÚBLICA DESTINA-SE A GARANTIR A 

OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA 

ISONOMIA E A SELECIONAR A PROPOSTA MAIS 

VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO, NOS 

CONTRATOS A SEREM CELEBRADOS COM A MESMA.  

2- NOS TERMOS DO ART. 48, I, DA LEI 8.666/93, A 

PROPOSTA QUE NÃO GUARDAR CONFORMIDADE 

COM O EDITAL DEVERÁ SER DESCLASSIFICADA.  

3- HIPÓTESE EM QUE O ERRO NA COTAÇÃO DE 

QUANTIDADE REFERIDA NO EDITAL DEU A CAUSA À 

DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. 

4. AGRAVO IMPROVIDO. 
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(Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIAO; Classe: AG - Agravo 

de Instrumento – 42037; Processo: 200205000086070 UF: 

RN Órgão Julgador: Quarta Turma ; Documento: 

TRF500057951) 

 

Com efeito, não há outro caminho senão o provimento do presente recurso com a 

desclassificação da Proposta Comercial apresentada pela empresa ROMANELLI 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., por não atender na INTEGRA às 

exigências contidas no Anexo I – Termo de Referência quanto a CAPACIDADE DE 

CARGA NO SILO DE MASSA DE NO MÍNIMO 7.500 KG, não atender as exigências do 

item 6 e Anexo II – Proposta de Preço referente ao objeto do presente certame Anexo I, 

sendo omissa as características reais do equipamento ofertado, utilizando em sua 

proposta o descritivo do termo de referência com características mínimas e não exatas do 

equipamento, induzindo ao erro esta Comissão de Licitação. 

 

O Consórcio Cirenor visa a aquisição de uma Pavimentadora Asfáltica – 

Vibroacabadora que solicita como característica mínima a capacidade de silo mínima de 

7.500Kg, ou seja, estima-se que vá usar na maioria das suas aplicações esse valor ou 

maior. A Soluções Integradas Verdes Vales Ltda apresentou proposta para o nosso modelo 

CIBER - AF4000 que oferece 10,5 toneladas de capacidade de massa no silo, o que, além 

de atender plenamente o descritivo, permite trabalhar com folga em relação ao solicitado 

e mais autonomia, trazendo menos desgaste e consequente durabilidade ao produto. Além 

disso a Ciber é uma empresa consolidada há 60 anos, líder absoluta de mercado. 

 

FACE AO EXPOSTO, a Recorrente, respeitosamente, 

requer: 

 

 

a) Seja o presente Recurso Administrativo 

encaminhado à Autoridade Competente para 

julgamento; 

 

b) Seja desclassificada a Proposta Comercial 

apresentada pela empresa ROMANELLI 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, por não 

atender na INTEGRA às exigências contidas no 

Anexo I – Termo de Referência quanto a a 

CAPACIDADE DE CARGA NO SILO DE MASSA DE NO 

MÍNIMO 7.500 KG, não atender as exigências do 

item 6 e Anexo II – Proposta de Preço referente ao 

objeto do presente certame Anexo I, sendo omissa 

as características reais do equipamento ofertado, 
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utilizando em sua proposta o descritivo do termo 

de referência com características mínimas e não 

exatas do equipamento, induzindo ao erro esta 

Comissão de Licitação. 
 

 

e, consequentemente, 

 

c) Seja convocada a segunda colocada - Licitante 

Soluções Integradas Verdes Vales Ltda. - para 

abertura de negociação, abertura do envelope de 

habilitação e sequencias dos tramites legais do 

processo até sua Adjucação e Contratação. 

 

 

 

 

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

Eldorado do Sul/RS, 21 de novembro de 2019. 

 

 

PAULINELIO DA COSTA SILVERIO  

CPF: 013.162.071-10 – RG: 7137132515 SSP/RS 

COORDENADOR DE LICITAÇÕES PÚBLICAS          

SOLUÇÕES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA  

Fone (51) 3337.5677 / (51) 99601 8851 

 

 


