
t•i: AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO 

DECISÃO

Processo n.° 01.04.018502.004317/2021-21 

Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO. 
Interessado: F M INDÚSTRIA GRÁFICA E LOC. DE MÁQUINAS E EQUIP. LTDA 

— GRAFTECH 

Versam os autos sobre apreciação de Recursos Administrativo interposto 

nos autos do Pregão Presencial nº 014/2021 cujo objeto é a contratação de Empresa 

especializada na prestação de serviços gráficos, por Participante inconformada com o 

resultado do LOTE 03, por vislumbrar vícios e impropriedades que deveriam acarretar a 

desclassificação da Empresa vencedora e, consequentemente, ser agraciada com a 

adjudicação desta demanda. 

O processo observou os preceitos legais e editalícios, sendo oportunizado 

ao Recorrente a manifestação de intenção de recurso e, após, a interposição das razões 

o que foi devidamente usufruído tempestivamente. Em seguida, as Participantes 

impugnadas apresentaram suas contrarrazões dentro do prazo legal. Por fim, o 

Pregoeiro emitiu sua decisão pela admissão do Recurso e, no mérito, pelo 

improvimento. 

No mais, com fulcro nos princípios da celeridade e da economicidade, adoto 

na íntegra o Relatório constante na Decisão proferida pelo I. Pregoeiro. 

É o relatório. 

Após vieram os autos a Presidente da Agência de Desenvolvimento 

Sustentável do Amazonas — ADS, na prorrogativa de autoridade superior para 

apreciação do mérito, advindo a decidir o que segue: 

A nossa Constituição, no o inciso LVII do Artigo 52, garante que o Estado 

não deve exercer sua autoridade de forma abusiva ou autoritária, mas sim criando 

espaço para um processo administrativo justo e democrático, e só pode impor penas 
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após a comprovação de culpa segundo as regras processuais que todos, inclusive o 

Estado, deve observar. 

O I. Pregoeiro, como representante da Administração Pública, não deseja o 

abuso da autoridade, como também não quer admitir a continuidade de ações que 

lesam o interesse público a partir do abuso no uso de prerrogativas, garantias e direitos 

fundamentais por aqueles que se relacionam com a Administração. 

Festas as premissas iniciais, diante do dilema apresentado, o I. Pregoeiro, 

optou em manter o resultado da licitação alcançado no certame. Vale ressaltar que as 

diferenças entre os preços cotados para média de referência da administração e os 

alcançados após as ofertas de lances apresentam diferença substancial com a obtenção 

de significativo desconto com as propostas vencedoras. 

Como se sabe, a jurisprudência do TCU se consolidou ao longo do tempo no 

sentido de que a caracterização de conluio exige a conjunção de indícios vários e 

coincidentes que apontem para a ocorrência de fraude à licitação, consubstanciada na 

prática de atos capazes de restringir o caráter competitivo do procedimento licitatório 

e de promover o direcionamento do certame (v.g.: Acórdãos 204/2011, 1.618/2011, 

1.107/2014 e 502/2015, todos do Plenário). 

Com efeito, a gravidade da penalidade prevista no art. 46 da Lei nº 8.443, 

de 1992, demanda a caracterização de situação fátìca mais robusta, capaz de comprovar 

a fraude ao certame, de modo que as arguições apresentadas nas razões de recurso se 

mostraram insuficientes para tanto, destacando-se que nos precedentes apontados 

pela unidade técnica para sustentar a tese do conluio oTCU aplicou a aludida penalidade 

com base em mais de uma evidência de fraude à licitação. 

Por todo o aludido, na qualidade de autoridade superior competente, com 

fulcro nos fundamentos apresentados no julgamento recursal, decido pelo 

indeferimento e manifesto pela ratificação na íntegra da decisão proferida pelo I. 

Pregoeiro, conforme fundamentos de fato e de direito, nela expostos. Por fim, devolvo 

os autos ao Departamento de licitações para que, nos termos da Lei, informe aos 
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interessados o resultado do julgamento recursal entre outras medidas cabíveis, bem 

como, promova a posterior homologação e adjudicação do processo licitatório. 

Publique-se, Registre-se e Intime-se. 

Manaus-AM, 04 de jan de 2022. 

MICHELLE MACED BESSA 

Presidente da Agência de Desenvolvim nto Sustentável do Amazonas 
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