
 

Página 1 de 10 

www.valencemaquinas.com.br 

VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
 

Belo Horizonte/MG 
 

(31) 3389.3050 

Uberlândia/MG 
 

(34) 3228.0000 

Rio de Janeiro/RJ 
 

(21) 3514.6900 

Serra/ES 
 

(27) 3441.2260 

Goiânia/GO 
 

(62) 3412.1303 

Brasília/DF 
 

(61) 3426.5750 

    
 

Belo Horizonte, 05 de março de 2020. 

 
 

Ref.:  Município de Lagoa Grande/MG 
 Processo Licitatório Nº 031/2020  

 Pregão Presencial Nº 019/2020 
 

 

 

Ilustríssima Senhora Pregoeira Marília Nicole Batista Oliveira e Demais 

Membros da Comissão Permanente de Licitações 

 

 
 

Valence Máquinas e Equipamentos Ltda. pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.250.241/0001-09, sediada à Rua Francisco 

Ildeu da Fonseca, nº 450, Bairro Pilar, na cidade de Belo Horizonte, estado 

de Minas Gerais – CEP: 30.390-012, por intermédio de seu representante 

legal infra assinado, tempestivamente, vem, com fulcro no Art. 4º inciso 

XVIII da Lei Federal 10.520/2002, à presença de Vossa Senhoria, a fim de 

interpor 

 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

contra a decisão dessa digna Comissão que julgou vencedora do certame 

susografado a empresa TRIAMA NORTE TRATORES AGRICOLAS E MAQUINAS 

LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.563.351/0001-73, apresentando no 

articulado as razões de sua irresignação. 
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DOS FATOS: 

 

 

Acudindo ao chamamento desta Administração para o certame licitacional 

susografado, a recorrente e outras licitantes, dele vieram participar. 

 

Sucede que, após a fase de lances e sendo feita a análise da proposta 

técnica apresentada pela TRIAMA NORTE TRATORES AGRICOLAS E 

MAQUINAS LTDA, foi julgado que a mesma estava em conformidade com o 

exigido no edital e seus anexos, e a equipe de licitação ao arrepio das 

normas editalícias manteve a proposta TRIAMA NORTE TRATORES 

AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA como aceita. 

 

 

DAS RAZÕES DA REFORMA: 

 

 

De acordo com o edital da licitação em apreço, estabelecido ficou, entre 

outras condições de participação, que as licitantes deveriam apresentar 

proposta que obedecessem e atendessem às especificações do instrumento 

convocatório e seus anexos. 

 

Atendendo a tal exigência, a recursante, apresentou sua proposta técnica 

com todos os quesitos conforme se exige no Edital e seu Anexo I – 

Descrição do Objeto do pregão susografado, mas a empresa TRIAMA 

NORTE TRATORES apresentou em sua proposta técnica um equipamento EM 

DESCONFORME com as especificações técnicas mínimas exigidas. 
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A empresa TRIAMA NORTE TRATORES tenta se aproveitar do 

desconhecimento da pregoeira e equipe, burlando a competição ofertando 

um equipamento que NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

EXIGIDAS. 

 

Conforme dispõe o Anexo I – Descrição do Objeto, o equipamento 

ofertado deverá possuir, dentre outras características mínimas: 

 

... “PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 11.800 KG,”... 

... “DISTÂNCIA MINIMA DO CHASSI AO SOLO (VÃO LIVRE) DE 

430 MM,”... 

 

No item 9.19, alínea “a” do referido edital é estipulado: 

 

“9.19. Será desclassificada: 

a) A proposta que não atender às exigências deste Edital;”.  

(grifo nosso) 

 

Já o item X, Art. 4º da Lei 10.520/2002 é determinado: 

 

“X - para julgamento e classificação das propostas, será 

adotado o critério de menor preço, observados os prazos 

máximos para fornecimento, as especificações técnicas e 

parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no 

edital”. 

(grifo nosso) 

 

Na tentativa de se enquadrar nas disposições do edital a empresa TRIAMA 

NORTE TRATORES enviou em sua documentação para aceitação de sua 

proposta, folheto técnico ADULTERADO do equipamento ofertado com a 

seguinte configuração: 

 

 Peso Operacional de 11.800 kg; 

 Distância do chassi ao solo (vão livre) de 450 mm. 
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A licitante TRIAMA NORTE TRATORES DELIBERADAMENTE OFERTOU 

EQUIPAMENTO QUE NÃO POSSUI AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS 

previstas no Anexo I – Descrição do Objeto do Edital à Comissão 

Permanente de Licitação, sendo que, na tentativa de burlar as normas 

editalícias apresentou catálogo do equipamento ofertado, a XCMG 

modelo LW300BR, com informações adulteradas, utilizando-se deste 

ardil para induzir esta Digníssima Comissão ao erro. 

 

Para corroborar a informação que a licitante adulterou o folheto técnico do 

equipamento, abaixo apresentamos imagem do folheto do mesmo 

equipamento, a XCMG LW300BR, retirado do sítio do fabricante do 

equipamento no endereço: 

http://www.xcmg-america.com/smart/modulos/produtos/arquivos/lw300br_21-7.pdf 

 

 

 

http://www.xcmg-america.com/smart/modulos/produtos/arquivos/lw300br_21-7.pdf
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A imagem acima não deixa dúvidas que o equipamento ofertado, a XCMG 

LW300BR, NÃO ATENDE AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS para o fornecimento 

do equipamento licitado. 

 

De acordo com o catálogo das características técnicas do equipamento no 

sítio do fabricante, XCMG, a Pá Carregadeira LW300BR possui peso 

operacional de apenas 11.750kg, NÃO ATENDENDO AS 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS DO EDITAL, QUE EXIGE QUE 

O EQUIPAMENTO A SER FORNECIMENTO POSSUA UM PESO 

OPERACIONAL DE “NO MÍNIMO 11.800KG”.  

 

Além do não atendimento a característica acima, o equipamento ofertado 

pela TRIAMA NORTE TRATORES TAMBÉM NÃO ATENDE A EXIGÊNCIA DE 

VÃO LIVRE SOBRE O SOLO DE 430MM. 

 

A imagem do folheto do equipamento consultado no sítio de sua fabricante 

possui uma informação totalmente descabida, afinal neste documento é 

informado que a LW300BR possui um vão livre sobre o solo de 360-450 mm, 

porém não é informado como e por que desta variação. 

 

A única maneira que temos conhecimento desta variação de altura seria 

através da substituição das rodas e pneus do equipamento, que quando 

realizados realmente aumentam a altura do equipamento, porém 

prejudicam a desempenho do mesmo. 

 

Mesmo que esta Administração ignorasse esta redução de desempenho, para 

que esta alteração fosse realizada a licitante TRIAMA NORTE TRATORES teria 

que tê-la informado em sua proposta, informando que o equipamento seria 

fornecido com pneus e rodas diferentes do padrão disponibilizados pelo 

fabricante, tendo que ser maiores que os pneus 17.5x25 – 16 Lonas 

informados em sua proposta.  
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Ora, fica claro o NÃO ATENDIMENTO das especificações do edital, pois o 

equipamento licitado e que o Município de Lagoa Grande pretende adquirir 

de possuir um peso operacional mínimo de 11.800 kg e uma distância 

mínima do chassi ao solo (vão livre) de 430 mm, e o equipamento ofertado 

pela TRIAMA NORTE TRATORES, a XCMG LW300BR, NÃO POSSUI 

NENHUMA DESTAS ESPECIFICAÇÕES, o que sujeitaria esta 

Administração Pública a aquisição de um equipamento que não atenderia as 

suas necessidades, ONERANDO O JÁ COMBALIDO COFRE PÚBLICO, pois 

o peso operacional de um equipamento é proporcional a sua capacidade de 

carga e desempenho, proporcionando uma maior produtividade com 

menores custos operacionais, redução do consumo de combustível, despesa 

que impactará toda a vida útil do equipamento, sem mencionar o vão livre 

do solo, que por ser menor que o exigido do edital poderá provocar danos ao 

equipamento e pneus quando de sua utilização para melhorar a 

infraestrutura logística no Município e apoio aos seus produtores, gerando 

altos custos de manutenção para reparação. 

 

Alertamos ainda esta digníssima Comissão que, conforme informado no 

Edital, os licitantes que tiverem interesse em participar e fornecer um 

equipamento que atenda as necessidades deste Município DEVERÁ ofertar 

produto original de fábrica, sem alterações que descaracterizem a sua 

originalidade e que as características técnicas apresentadas nas propostas 

poderão ser comparadas com o site do fabricante do equipamento. 

 

Ora, conforme claramente demonstrado acima, ao consultarmos a página na 

internet da fabricante XCMG podemos baixar o catálogo técnico da LW300BR 

e verificar que este equipamento não atende as necessidades do Município 

de Lagoa Grande e sua população. 
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Ademais, aproveitando a consulta ao sítio da XCMG, podemos verificar que 

esta fabricante possui sim um modelo de Pá Carregadeira que atende 

totalmente as necessidades deste Município, a Pá Carregadeira XGMG 

LW500BR, que possui vão livre sobre o solo de 440 mm e peso operacional 

de 17.900kg, conforme imagem abaixo e ATENDERIA A TODAS AS 

NECESSIDADES DESTA PREFEITURA: 

 

 

 

Fica claro que a licitante TRIAMA NORTE TRATORES deliberadamente e 

conscientemente decidiu ofertar um equipamento que não atende as 

necessidades deste Município, pois caso tivesse ofertado a XCMG LW500BR 

teria atendido a todas as especificações técnicas mínimas exigidas. 

 

É sabido que, não cabe aos licitantes participantes do certame ESCOLHER 

QUAIS ESPECIFICAÇÕES IRÃO ATENDER, devem ofertar equipamentos 

que ATENDAM A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES. 
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O equipamento ofertado pela ora recorrente, a JCB 422ZX atende todos os 

requesitos e exigências do edital, ao contrário da XCMG LW300BR que NÃO 

atende ao exigido no edital e não poderia participar do certame, SENDO A 

DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA PELA TRIAMA 

NORTE TRATORES, UMA DELIBERAÇÃO CORRETA E SENSATA DESTA 

DIGNÍSSIMA COMISSÃO, devendo esta ser DECLARADA NÃO 

ATENDEDORA DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. 

 

Convém lembrar que é pressuposto inquestionável do Estado Democrático 

de Direito a sua subordinação ao ordenamento jurídico vigente e, como 

notório, no âmbito da Administração Pública, tal pressuposto se traduz na 

observância dos seguintes princípios: 

 

Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência (...)  

 

No âmbito específico das licitações e contratos administrativos, a Lei n. 

8.666/93 consagrou expressamente em seu artigo 3º os seguintes 

princípios: 

 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

(Grifo nosso). 

 

A Constituição da República consagra em seu texto os princípios que devem 

nortear o processo licitatório, entre eles a legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade. O Texto Magno, outrossim, no inciso XXI do artigo 

37 alude a “processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos concorrentes”. 
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O mencionado princípio previsto na Carta Magna, não se presta apenas a 

permitir à Administração Pública a escolha da melhor proposta, mas também 

assegurar igualdade de direitos e oportunidades a todos os interessados. 

 

Desta forma, não há meio de manter a empresa TRIAMA NORTE 

TRATORES AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA como vencedora do 

certame, o qual evidenciaria de forma solar o interesse da Administração 

em, desprezando o interesse coletivo, realizar contratação direta. 

 

Manter a decisão deste certame, tal como foi declarada, seria frustrar a 

igualdade de direitos, prejudicando-se os licitantes que realmente atendem 

com perfeição às disposições do edital, em benefício da empresa TRIAMA 

NORTE TRATORES, QUE DELIBERADAMENTE OPTOU POR OFERTAR UM 

EQUIPAMENTO QUE NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MÍNIMAS EXIGIDAS NO CERTAME. 

 

 

 

DO PEDIDO: 

 

 

 

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, 

requer-se o provimento do presente recurso, com efeito, para que seja: 

 

Anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, inabilitando a 

empresa TRIAMA NORTE TRATORES AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA 

por não atender as exigências editalícias e declarando-se a empresa 

VALENCE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA como vencedora do 

pleito. 
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Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que esse pregoeiro 

reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça 

este subir, devidamente informado, à autoridade competente, e desde já 

requer cópia do processo para no findar não se venha deferir o recurso, 

tomar providências cabíveis juntos aos órgãos competentes e fiscalizadores. 

 

Nestes termos pede deferimento. 

 
 

 
 

Valence Máquinas e Equipamentos 
Alexandre Antônio Machado Caetano 

Gerente Administrativo 
CPF 914.570.256-04 

RG M-4.258.511/SSPMG 
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