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DECISÃO DA COMISSÃO JULGADORA – RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

Processo Administrativo nº:  50/2020 

Procedimento Licitatório nº:  14/2022 

Objeto: Concessão Remunerada de Uso de áreas vagas no Entreposto de Bauru, conforme 
descrição constante no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Recorrentes:  SARTORI & FINOTTI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA e MICHELLE LETÍCIA 
DA SILVA - LTDA 

  

Trata a presente decisão de julgamento dos RECURSOS ADMINISTRATIVOS apresentados 
pelas empresas SARTORI & FINOTTI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA e MICHELLE LETÍCIA 
DA SILVA – LTDA nos autos do Procedimento Licitatório 14/2022. 

 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

 

Em 16/01/2023, com a publicação no Diário Oficial da União da Ata de sessão de 12/01/2023, 
que constou a classificação final dos licitantes que atenderam todas as exigências habilitatórias 
do edital, iniciou-se a contagem de prazo para apresentação de Recurso contra atos praticados 
pelo Presidente da Comissão e Comissão Julgadora no decurso do certame. O prazo para 
recorrer de 5 (cinco) dias úteis encerrar-se-ia em 23/01/2023.   

 

As empresas SARTORI & FINOTTI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA e MICHELLE LETÍCIA 
DA SILVA – LTDA entregaram suas razões recursais contra o referido certame 
tempestivamente, em 20/01/2023.  

 

Em sede de admissibilidade recursal, o Recurso de MICHELLE LETÍCIA DA SILVA – LTDA 
revela-se preenchido dos pressupostos, quais sejam, de legitimidade, haja vista a qualidade de 
licitante e participante do certame; interesse processual, já que destinatária de eventuais 
consequências advindas com a reversão de mérito como consequência da análise do presente 
Recurso; e tempestividade, vez que recebidas as presentes razões em 20/01/2023, sendo o 
prazo fatal 23/01/2023. Ainda, demonstra-se cabível o presente recurso, a rigor do art. 51, inciso 
VIII c/c art. 59, §1º, da Lei 13.303/2016. Sob o aspecto formal, verifica-se a petição dotada de 
fundamentação, contemplando a causa de pedir, bem como o pedido final. Calha informar que a 
peça foi recebida em mãos pela Comissão de Julgamento, sendo subscritas por seus 
procuradores devidamente constituídos por meio da procuração. 

 

O Recurso apresentado pela empresa SARTORI & FINOTTI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA, 
por sua vez, revela-se preenchido dos pressupostos, quais sejam, de legitimidade, haja vista a 
qualidade de licitante e participante do certame; interesse processual, já que destinatária de 
eventuais consequências advindas com a reversão de mérito como consequência da análise do 
presente Recurso; e tempestividade, vez que recebidas as presentes razões em 20/01/2023, 
sendo o prazo fatal 23/01/2023. Ainda, demonstra-se cabível o presente recurso, a rigor do art. 
51, inciso VIII c/c art. 59, §1º, da Lei 13.303/2016. Sob o aspecto formal, verifica-se a petição 
dotada de fundamentação, contemplando a causa de pedir, bem como o pedido final. Calha 
informar que a peça foi também recebida em mãos pela Comissão de Julgamento, no entanto, 
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sem a subscrição de procurador – somente com assinatura de estagiário, sem poderes 
constituídos na procuração juntada.  

 

Assim, o presente julgamento de Recurso será analisado considerando os termos impetrados 
pelas empresas (SARTORI & FINOTTI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA e MICHELLE LETÍCIA 
DA SILVA – LTDA)  e ficarão disponíveis para consulta no portal CEAGESP e devidamente 
autuados no Processo Administrativo nº 050/2020 para consulta dos interessados. 

 

 

II. DO(S) ARGUMENTO(S) DAS EMPRESAS RECORRENTES 

 

As Recorrentes narram, resumidamente, que participaram do Procedimento Licitatório nº 
014/2022, e foram declaradas vencedoras em alguns itens do certame. Ocorre que em 
decorrência de Propostas mais altas ofertadas pela empresa CHLOROPHYLL & FISH 
COMERCIO DE PLANTAS E PEIXES LTDA ficaram na lista de remanescentes em outros itens 
do mesmo certame. 

 

Apresentam o inconformismo em relação ao comportamento da licitante CHLOROPHYLL que 
utiliza como estratégia a oferta de preços em diversos itens do certame, com a intenção inicial 
de desistir de algumas delas, caso a área da qual for vencedor, apresente menor atratividade 
econômica sob as demais. Essa conduta coloca a empresa em situação de vantagem sob as 
demais licitantes, vez que terá prioridade de escolha pela área que melhor lhe convier. A 
desistência, por sua vez, tem como consequência o protelamento da finalização do processo 
licitatório. 

 

Alegam, ainda, que a empresa teve o mesmo comportamento em outros Procedimentos 
Licitatórios, realizados na CEAGESP, conforme trecho retirado da peça recursal abaixo 
transcrito: 

 

“(...) diversas propostas comerciais com valores altos e atraentes a comissão 
julgadora do procedimento licitatório, restando classificada em primeiro lugar em 
todos os locais em que realizou propostas para garantir assim o privilégio acerca dos 
locais propostos e, quando da habilitação e da classificação efetiva a empresa 
somente escolhe aqueles que são do seu interesse, desistindo assim da maioria das 
propostas realizadas anteriormente”.  

 

Nas razões de suas contestações, as Recorrentes afirmam a reiteração da conduta da empresa 
CHLOROPHYLL & FISH COMERCIO DE PLANTAS E PEIXES LTDA, e citam o Procedimento 
Licitatório nº 08/2022 como exemplo se seu modus operandi, pois ao ser classificada em 
primeiro lugar, desistiu de diversas áreas. Sustentam que tal atitude demonstra má-fé e 
inidoneidade para a participação em Procedimentos Licitatórios. 

 

Defendem a configuração do dolo por parte da empresa CHLOROPHYLL & FISH COMERCIO 
DE PLANTAS E PEIXES LTDA, evidenciado “(...) ao tentar burlar licitações e intencionalmente 
causado (sic) prejuízo à Administração ou aos administrados” ao ofertar Propostas Comerciais 
para diversas áreas e, após, escolher somente aqueles que são do seu interesse. 
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Argumentam, ademais, a presença da má-fé na postura da empresa em comento, uma vez que 
esta desiste das propostas apresentadas antes da fase de habilitação, pois após esta fase, caso 
habilitada, não poderia haver desistência ou rescisão unilateral sem justo motivo, fato 
superveniente ou autorização da Comissão de Licitação. 

 

Repisam que, por tal razão, fica ilustrada uma “estratégia ardilosa” da empresa (ipsis litteris item 
4.9 dos Recursos), pois a conduta permite que a empresa seja vencedora de diversas áreas do 
Entreposto, atribuindo-lhe o benefício pela escolha de qual melhor lhe convier. Ponderam sobre 
a necessidade de se evitar fraudes ou comercialização de desistências. 

 

Aduzem evidente prejuízo causado ao ente público diante das desistências imotivadas das 
Propostas Comerciais, bem como sustentam o dever de observância ao princípio da moralidade 
administrativa, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, com vistas a sugerir a 
proibição de participação de empresas que agem de má-fé ou que tentam se aproveitar do 
procedimento licitatório. 

 

Por fim, as Recorrentes requerem o recebimento e o conhecimento dos Recursos para que sejam 
julgados procedentes diante das questões pontuadas, a fim de que a empresa CHLOROPHYLL 
& FISH COMERCIO DE PLANTAS E PEIXES LTDA seja declarada inidônea, com a 
consequente declaração de impossibilidade de contratar com a CEAGESP.  

 

 

III. DAS CONTRARRAZÕES 

 

A licitante CHLOROPHYLL & FISH COMERCIO DE PLANTAS E PEIXES LTDA apresentou, 
contrarrazões dentro do prazo estabelecido, através de mensagem eletrônica para o endereço 
selic@ceagesp.gov.br em 26/01/2023. 

 

Argumenta que os recursos administrativos interpostos pelas Recorrentes são totalmente 
desprovidos de fundamentos fáticos e jurídicos e faz, resumidamente, as seguintes ponderações: 

 

Declara que, em momento algum durante a realização do certame, agiu com dolo, cometeu ilícito 
ou teve qualquer conduta que caracterizasse má-fé, e que as Propostas apresentadas foram 
vencedoras em conformidade com o Edital publicado. 

 

Explica que qualquer licitante pode participar do certame com quantas ofertas quiser e, como 
penalidade pela desistência, será aplicada multa de 0,1% a 20% do valor ofertado, conforme 
previsto no Edital. 

 

Alega, ainda, que vem sendo assediado e ameaçado por outros licitantes para que efetue o 
pedido de desistência de áreas para as quais foi contemplado. Afirma que existe a prática de 
compra e venda de espaços dentro da CEAGESP, bem como organização para oferta de lances, 
fatos que informa terem sido objeto de denúncia junto à ouvidoria da CEAGESP e ao FalaBR. 
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IV. DA ANÁLISE DO RECURSO 

 

Preliminarmente, cabível a apreciação da íntegra das razões de Recurso, bem como 
Contrarrazões, disponibilizadas no Portal CEAGESP. Recomenda-se a leitura das peças 
recursais, uma vez que os apontamentos trazidos foram apenas uma breve síntese dos principais 
pontos alegados pelas empresas. 

 

Antes de adentrar ao mérito do Recurso, algumas considerações merecem ser feitas. 

 

A empresa CHLOROPHYLL & FISH COMERCIO DE PLANTAS E PEIXES LTDA apresentou o 
melhor valor de oferta para 22 (vinte e dois) diferentes itens da licitação. Suas Propostas 
Comerciais foram entregues em conformidade com os requisitos necessários previstos em Edital 
e, por esse motivo, classificadas em primeiro lugar em todos, conforme consta na Ata de sessão 
de 10/11/2022.  

 

Após, efetuada a análise da documentação de habilitação, foi requerida pela Comissão de 
Julgamento, Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, situação que foi sanada e descrita 
na Ata de sessão de 04/01/2023. Nesta mesma Ata de sessão, ficou consignado o recebimento 
do pedido de desistência de Proposta Comercial pela empresa CHLOROPHYLL & FISH 
COMERCIO DE PLANTAS E PEIXES LTDA para 17 (dezessete) itens. 

 

Como consequência da desistência das Propostas Comerciais pela empresa CHLOROPHYLL 
& FISH COMERCIO DE PLANTAS E PEIXES LTDA, coube à Comissão de Julgamento dar 
continuidade ao certame e efetuar a análise da documentação de habilitação dos licitantes que, 
até então, encontravam-se na situação de segundo colocados para as áreas.  

 

A licitação ora em comento é destinada à Concessão Remunerada de Uso de Áreas Vagas no 
Entreposto de Bauru. O critério de julgamento é o de “MAIOR OFERTA DE PREÇO”. As 
condições para apresentação das ofertas e documentação de habilitação, bem como os critérios 
de julgamento, estão previstos no Edital, cuja ciência é dada por todos que dela participam, em 
atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

 

Firmes em tais premissas, é característica basilar do critério de julgamento adotado, bem como 
para estrita observância ao corolário do julgamento objetivo, a análise única e exclusiva da 
Proposta ofertada, sendo melhor classificada aquela que ofereceu o maior valor comercial, nos 
moldes estabelecidos em Edital. Na fase de classificação das Propostas, não cabe à Comissão 
Julgadora, sob pena de descumprimento de dever legal, promover análise de outros critétios que 
fogem ao valor ofertado, sem prejuízo de verificação do atendimento das formalidades 
estabelecidas em Edital. 

 

Nesta senda, o valor de Proposta Comercial a ser ofertada para o item (no caso em tela, área), 
é auferido de forma individual e independente por cada licitante, que deve ponderar, dentro de 
suas possibilidades e estratégia de negócio, com a seriedade que a participação em uma 
licitação pública requer, os valores de Proposta que pretende apresentar.  

 

O critério de julgamento das Propostas Comerciais é OBJETIVO e está consignado em Edital, 
que traz previsão no Termo de Referência: “d) Será considerado vencedor o licitante que ofertar 
o maior valor de ‘LANCE’”.  
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Ofertar Proposta Comercial para uma ou mais áreas, por sua vez, caracteriza prerrogativa de 
todas empresas participantes da licitação. A priori, não há impedimentos ou limitação de 
quantitativos máximos de áreas possíveis previstos em Lei ou no Instrumento Convocatório. Por 
esse motivo, a oferta de preço para diversas áreas, analisada isoladamente, não pode ser 
configurada como conduta ilegal ou passível de má-fé. 

 

Isto posto, passemos à análise das razões de Recurso.  

 

Importante salientar que a licitação ocorreu pela maior oferta, fato que vincula a Comissão 
Julgadora ao julgamento objetivo deste quesito, sem margem para qualquer interpretação 
subjetiva dessa ordem legal quando cumpridos todos os requisitos que validam a Proposta 
apresentada.  

 

No caso em tela, constata-se que as Propostas apresentadas pela empresa CHLOROPHYLL & 
FISH COMERCIO DE PLANTAS E PEIXES LTDA preencheram os requisitos de 
admissibilidade. Ainda, mediante apresentação dos documentos exigidos no certame, a licitante 
logrou habilitação. 

 

Neste contexto, não se pode atribuir qualquer responsabilidade pelos atos praticados pela 
Comissão Julgadora sob o aspecto procedimental, já que agiu em escorreita obediência às 
disposições editalícias. 

 

Diametralmente, a conduta da empresa licitante em apresentar Propostas Comerciais para mais 
de um item de interesse não pode ser enquadrada como uma conduta reprovável por parte da 
CEAGESP. Tanto assim o é, que ambas empresas Recorrentes, bem como outros licitantes, 
também ofertaram Propostas para mais de uma área de interesse, uma vez que esta ação é 
legítima perante o Edital, bem como da própria Lei. 

 

Isto posto, por sua vez, equivocada é a interpretação das Recorrentes ao afirmarem que não 
existem consequências para a conduta do licitante em não manter Proposta Comercial, sendo 
passível de sanção e penalidades, conforme descrito em Edital e descrito na própria Ata de 
sessão mencionada pelas empresas Recorrentes: “Em complemento às Atas anteriores, a 
Comissão Julgadora informa que, por consequência das desistências, as licitantes Chlorophyll 
Comércio de Plantas e Peixes Ltda e L.S.V. Comércio de Frutas Ltda, ficam sujeitas às 
aplicações de sanções previstas em edital” (grifos nossos). 

 

Conforme previsto em Edital, no item 16.3.2 do Capítulo 16 – Sanções Administrativas, a 
conduta da empresa que comete irregularidade na fase licitatória será apurada, “...em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à licitante/adjudicatária”. 

 

Dessa forma, não pode o licitante desisitir da Proposta Comercial por um mero querer, vez que 
a desistência, após sua apresentação em licitação, somente é assegurada quando motivada por 
fato superveniente, o que não se adequa ao presente caso, conforme pode ser analisado na 
Contrarrazões apresentadas pela empresa CHLOROPHYLL & FISH COMERCIO DE PLANTAS 
E PEIXES LTDA e pelas condutas sucessivas aplicadas nos demais Procedimentos Licitatórios 
dos Entrepostos da CEAGESP. 
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Assim, a conduta da empresa CHLOROPHYLL & FISH COMERCIO DE PLANTAS E PEIXES 
LTDA será analisada através de procedimento sancionatório e a questão será averiguada em 
observância dos princípios da legalidade e razoabilidade quanto ao pedido de desistência. A 
depender das circunstâncias, o Gestor poderá optar, por além da multa, a aplicação do 
impedimento de licitar e contratar com a CEAGESP, caso haja o entendimento de que o 
comportamento adotado norteou-se no dolo de obter vantagem para si em detrimento dos demais 
participantes da Licitação.  

 

Destaca-se a previsão editalícia, contida no item 16: 

 

“16.2. As sanções administrativas cabíveis no caso de irregularidades na fase licitatória, 
perpetradas pelos seus participantes, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, são as 
seguintes: 

 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante;  

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta 
comercial;  

c) Impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

 

16.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de suspensão, 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis.”     

No caso sucitado, a ação da empresa CHLOROPHYLL & FISH COMERCIO DE PLANTAS E 
PEIXES LTDA de não manter as Propostas Comerciais ofertadas, traz à Comissão Julgadora e 
Presidente da Comissão da licitação, a obrigação legal de reprimenda dessa conduta, através 
de abertura de  processo sancionador destinado à esse fim, resguardados contraditório e ampla 
defesa, conforme legislação vigente.  

 

Cumpre esclarecer que o ato de não manter as Propostas Comerciais durante o Procedimento 
Licitatório 08/2022 – Processo nº 071/2020 - Concessão Remunerada de Uso de áreas vagas no 
Entreposto de São José dos Campos é objeto de Processo Administrativo Sancionador já 
instaurado por esta Comissão de Julgamento.  

 

Quanto aos argumentos trazidos pela empresa CHLOROPHYLL, na peça recursal, cabe 
esclarecer que compete Comissão de Julgamento, decidir sobre atos praticados na condução 
do certame, atos esses que dizem respeito exclusivamente ao julgamento da habilitação  e  
verificação dos lances ou Propostas, portanto, assuntos divergentes desse tema não podem ser 
objeto de análise por este instrumento. 

 

Salientamos, ainda, que a CEAGESP trabalha no sentido de coibir práticas ilegais dentro de seus 
Entrepostos e que para atendimento a essas questões possui os canais competentes de 
denúncia e apuração. 

 

Assim, considerando que a empresa CHLOROPHYLL participou do certame ofertando preços 
em diversos itens na mesma condição das prerrogativas atribuidas à todos os demais 
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participantes, não existe razão para que a conduta seja reprovada pela Comissão Julgadora 
neste quesito. 

 

No entanto, quanto as sucessivas desistências das Propostas Comerciais aplicadas em diversos 
Procedimentos Licitatórios da Companhia, juntamente com as peças recursais apresentadas 
pelas Recorrentes, serão anexadas ao processo sancionador e poderão servir de instrumento 
para aplicação de penalidade com maior esmero, a fim de representar a mais efetiva 
reprovabilidade da conduta. 

 

 

V. DA DECISÃO 

 

Por todo exposto e segundo entendimento dos princípios basilares da licitação pública e os 
deveres correlatos, primando pelos princípios gerais que regem o Direito Administrativo, em 
consonância com os ditames da Lei nº 13.303/2016, termos do edital e todos os atos até então 
praticados, bem como em atenção ao recurso impetrado pela recorrente, além das contrarrazões 
aduzidas, DECIDO POR ADMITIR E CONHECER O RECURSO interposto pelas empresas  
SARTORI & FINOTTI COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA e MICHELLE LETÍCIA DA SILVA – 
LTDA, para no MÉRITO,  julgá-los IMPROCEDENTES. 

 

Ressalta-se que a presente decisão não vincula a autoridade superior competente, apenas faz 
uma contextualização fática e documental com base no que foi carreado ao processo 
administrativo, confrontando-o com os elementos do edital e da Lei, de modo a fornecer subsídios 
à autoridade superior à quem cabe a decisão final, ratificando ou não a decisão da Comissão 
Julgadora de Licitação.  

 

Diante disso, a decisão da Comissão de Julgamento é submetida à Autoridade Superior para 
apreciação e posterior ratificação. 

 

São Paulo, 14 de fevereiro de 2023. 

 

 
MARIA VALDIRENE R. DA SILVA CARLOS 
Presidente     
 
                               

 
___________________________ 

RICARDO YUTAKA YAMADA 
Membro 
 
 

 
___________________________ 

NATHÁLIA OLEGÁRIO DA COSTA 
Membro 
 

 
___________________________ 

 
PATRICIA NIHARI ARANTES 
Membro  

 
 

___________________________ 

 


