
RECURSO :
Ao
Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio da PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-00029-PE
PROCESSO Nº 2021/040701-PMT

Assunto: Recurso Administrativo

Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio,

A empresa Ômega Comércio de Móveis e Equipamentos Eireli, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF
sob o n.º 29.089.881/0001-04, estabelecida na Avenida Ernani Cardoso, nº 164 Loja B – Cascadura
– Rio de Janeiro/RJ – CEP: 21.310-310, por seu representante legal, Sr. Monica Paula Rios,
Brasileira, divorciada, empresária, Carteira de Identidade nº 11.430.582-4, expedida pelo Detran/RJ
e C.P.F. 076.170.017-03, vem, respeitosamente e tempestivamente, interpor o presente RECURSO
ADMINISTRATIVO contra a decisão e conduta do Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme lhe
faculta a Lei n.º 8.666/93 e o edital, nos seguintes termos.

1. Considerações Iniciais

Ilustre Pregoeiro e Equipe Apoio da PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA, o respeitável
julgamento do RECURSO ADMINISTRATIVO interposto recai neste momento para sua
responsabilidade, o qual esta empresa RECORRENTE confia na lisura, na isonomia e na
imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão, buscando pela proposta mais vantajosa
para esta digníssima administração, onde a todo o momento demostraremos nosso Direito Líquido e
Certo e o cumprimento pleno de todas as exigências do presente processo de licitação.

2. Do Direito Pleno ao Recurso Administrativo

A RECORRENTE faz constar o seu pleno direito a interposição do Recurso Administrativo
devidamente fundamentado pela legislação vigente e as normas de licitação.
A RECORRENTE solicita que o Ilustre Sr. Pregoeiro e esta douta Equipe de Apoio de Licitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA, conheça o RECURSO e analise todos os fatos apontados,
tomando para si a responsabilidade do julgamento.

Do Edital de Licitação:
14. DOS RECURSOS
14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de no mínimo 30 (minutos) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer,
de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
14.2.2. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro
serão apreciados pela autoridade competente.
14.2.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
14.2.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três)
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
14.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital, para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº
8.666/1993.

Decreto n° 10.024/2019:
Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão
pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.



§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias.
§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no
prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado
a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser
aproveitados.

3. Dos Fatos

A presente licitação foi instaurada pela Prefeitura Municipal de Tracuateua, na modalidade Pregão
Eletrônico, objetivando futuras e eventuais Aquisições de Equipamentos permanentes destinados a
atender as necessidades da Secretaria de Educação de Tracuateua, por um período de 12 meses,
conforme deliberações registradas no edital.

No dia 05/08/2021, mais precisamente às 15:05 h, o Ilustre Pregoeiro recusou a proposta da
RECORRENTE informando que a mesma não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.6,
7.6.8, 7.6.10, 7.6.11 previstos no edital de licitação, com a justificativa que os mesmos estariam
em “desacordo com o previsto no edital”, vindo dessa forma a desclassificá-la.

Primeiramente cabe explicitar o que prevê o edital quanto aos itens mencionados, ou seja, quais
foram as declarações exigidas.

Declarações exigidas:

7.6. Todos os licitantes deverão encaminhar proposta por meio de campo próprio do
sistema, sob pena de desclassificação, com as seguintes declarações em anexo:

7.6.1. Declaração de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, com o compromisso de
informar ocorrências supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da
licitante, com o número da identidade do declarante.

7.6.2. Declaração autorizando a Administração Pública Municipal para investigações complementares
que se fizerem necessárias.

7.6.3. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, exceto
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

7.6.4. Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.

7.6.6. Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira
independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2
de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

7.6.8. Declaração de que a licitante obriga-se a garantir que o objeto desta licitação será
fornecido de acordo com as especificações definidas na proposta e no Termo de Referência,
respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

7.6.10. Declaração de que o licitante se compromete, desde já, a cumprir os prazos de
entrega/execução rigorosamente em dia, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital e
seus anexos.

7.6.11. Declaração de que o prazo de validade de cada item, não será inferior a 12 (doze)
meses, a contar da entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles que
possuam prazo de validade mais curto por razões técnicas comprovadas.

De início, cabe aqui deixar demonstrada a indignação quanto a alegação em relação a apresentação
das declarações relacionadas nos itens 7.6.1, 7.6.3 e 7.6.6, uma vez que essas são informadas
diretamente no sistema, não podendo sequer mencionar que as mesmas não foram entregues e
muito menos que estão em desacordo com o edital, haja vista que não há previsão de um modelo
específico de declaração a ser seguido ou enviado.

Destarte, para que não reste dúvida acerca dos itens referentes às declarações mencionadas
anteriormente, segue o comprovante de que as mesmas foram ANEXADAS diretamente no sistema,
bem como, quase que de maneira desnecessária, a explicação de uma por uma.



OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Data Declarações: 29/07/2021 12:37
Declaração MEE/EPP: SIM
Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM
Declaração de Menor: SIM
Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM
Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

Pois bem, em relação a primeira declaração solicitada no edital, qual seja, o item 7.6.1, tem-se a
exigência de “declaração de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, com o compromisso
de informar ocorrências supervenientes, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da
licitante, com o número da identidade do declarante”, a qual corresponde exatamente ao campo
preenchido perante o sistema.

Em relação a declaração exigida no item 7.6.3, temos a seguinte redação no edital: “Declaração de
que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, exceto na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos”, requisito esse novamente preenchido diretamente através
do sistema.

Por fim, no que tange às declarações anexadas junto ao sistema, temos ainda o item 7.6.6, com a
seguinte exigência: “Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de
maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de
setembro de 2009 da SLTI/MP”, declaração que pode ser comprovada, quase que de maneira
desnecessária e redundante, no quadro acima.

No que tange às declarações restantes, quais sejam os itens 7.6.2, 7.6.4, 7.6.8, 7.6.10 e 7.6.11, há
apenas que se fazer um esforço de interpretação quanto a questão de mera nomenclatura, uma vez
que a Recorrente ao declarar, por exemplo, que está ciente com as condições previstas no edital
(declaração anexada no sistema) estaria diante do cumprimento de outras exigências.

Poderíamos dizer, inclusive, que a declaração de ciência do edital seria um gênero da qual
englobaria diversas solicitações pormenores. Englobando até mesmo particularidades muitas vezes
sequer observadas.

Para que fique clara a questão de hermenêutica, deve-se ressaltar que o conjunto de regras
impostas devem ser interpretadas como um conjunto. É claro se deve verificar de forma objetiva se
as mesmas cumprem o exigido, não abrindo espaço para interpretações descabidas. Porém não é o
caso, haja vista que para melhor compreender e atender as exigências nessas declarações é
necessário avaliar o edital como um todo a fim de se verificar que muitas delas se repetem em
outros requisitos de habilitação. E que a Recorrente simplesmente pelo fato de concordar e se
comprometer em cumprir todo o edital já demonstra intenção de cumprir todas as exigências.

Pois bem, retornando à questão concreta, cabe elucidar item por item a fim de demonstrar que com
certa benevolência é possível verificar que todas as declarações discriminadas estariam abarcadas
pela declaração de ciência dos termos do edital, uma vez que como se pode constatar, as matérias
tratadas nas exigências das declarações são tópicos de outros pontos do edital, e novamente, se a
Recorrente concorda com todos os termos, não há que se falar que esta não irá cumpri-los
simplesmente por não ter anexado uma declaração com a nomenclatura exatamente igual a descrita
no edital. Diante disso, pode-se afastar qualquer alegação que fale em desacordo de declarações
perante o edital.

Há de se observar ainda que na proposta enviada pela Recorrente, consta a seguinte informação:
“Declaramos estar de acordo com todos os termos do edital e seus respectivos anexos. ”

Nos itens 7.6.2, 7.6.4, 7.6.8, 7.6.10 e 7.6.11, temos respectivamente as seguintes exigências:
• Declaração autorizando a Administração Pública Municipal para investigações complementares que
se fizerem necessárias;
• Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados;
• Declaração de que a licitante se obriga a garantir que o objeto desta licitação será fornecido de
acordo com as especificações definidas na proposta e no Termo de Referência, respeitando as
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
• Declaração de que o licitante se compromete, desde já, a cumprir os prazos de entrega/execução
rigorosamente em dia, sob pena de aplicação das sanções previstas neste edital e seus anexos e;
• Declaração de que o prazo de validade de cada item, não será inferior a 12 (doze) meses, a contar



da entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles que possuam prazo de validade
mais curto por razões técnicas comprovadas. Item

Diante do mencionado anteriormente e dos pontos destacados, podemos chegar à conclusão que
estamos diante de um raciocínio quase que automático, qual seja, é claro que se a empresa
concorda com todos os termos do edital, esta está disposta a se submeter a todas as exigências
nele contidas, como por exemplo se sujeitar a que Administração Pública Municipal realize todas as
investigações complementares que julgar necessárias a habilitação no processo licitatório, cumprir
as especificações definidas na proposta e no Termo de Referência, respeitando as condições
estabelecidas no Edital e seus anexos, Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo
de garantia ou validade (questão do prazo de validade).

Ainda vale ressaltar que mesmo que tal interpretação não seja feita com solicitude, tal argumento
não seria motivo para desclassificar a Recorrente. Conforme pode ser observado no Art. 12, inc. III,
da lei , LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 “o desatendimento de exigências meramente
formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo
de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo”.

Ademais, exposta toda a questão concreta de interpretação no que tange à adequação das
declarações apresentadas, deve-se ainda observar a onerosidade gerada para a contratação, uma
vez que conforme será demonstrado a seguir, diversas empresas foram inabilitadas pelo mesmo
motivo, observando dessa forma um critério totalmente diverso do escolhido para a licitação em
questão, que é o menor preço.

1- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, foi
desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8,
7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, prazo de validade e entrega em desacordo com do edital.

2- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE
ELETRONICOS EIRELI, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4,
7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, prazo de validade e entrega em desacordo com do
edital.

3- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI,
foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.8, 7.6.10, 7.6.11,
não atendendo o edital.

4- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI,
foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7,
7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, prazo de entrega em desacordo com do edital.

5- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa MARCELO MOHALLEM, foi desclassificada.
Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10,
7.6.11, prazo de entrega em desacordo com do edital.

6- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO
LTDA, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.2, 7.6.4, 7.6.6, 7.6.8, 7.6.10, em
desacordo com do edital.

7- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa A&R COMERCIAL PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS EIRELI, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3,
7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

8- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO
COMERCIO E SERVICOS, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3,
7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

9- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa SANIGRAN LTDA, foi desclassificada.
Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10,
7.6.11, em desacordo com do edital.

10- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa MARIA DO SOCORRO DINIZ DA SILVA
21527148300, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5,
7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.



11- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa PUHLTECH INFORMATICA LTDA, foi
desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8,
7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

12- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa AMAZOMIX COMERCIO E
DISTRIBUIDORA EIRELI, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3,
7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

13- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE
MOVEIS MOGI MIRIM - EIR, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3,
7.6.4, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

14- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa ARAGORN SUPRIMENTOS E
MANUTENCAO EIRELI, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4,
7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

15- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa MAQUITEC MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4,
7.6.6, 7.6.8, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

16- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO
E COMERCIO ATACADISTA E, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3,
7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

17- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa QUALITY ATACADO EIRELI, foi
desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8,
7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

18- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4,
7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, disposto 11.2.5.14, em desacordo com do edital.

19- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI,
foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7,
7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, disposto 11.2.5.14, em desacordo com do edital.

20- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS
DE MAQUINAS COPIADORAS, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3,
7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

21- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES, foi
desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.6, 7.6.8, 7.6.10,
7.6.11, em desacordo com do edital.

22- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA, foi
desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.6, 7.6.8, 7.6.10,
7.6.11, e prazo de entrega em desacordo com do edital.

23- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa PABLO LUIS MARTINS, foi
desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8,
7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

24- Sres. Licitantes em análise da proposta de preço anexada pela empresa UNIVERSAL
FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, foi ACEITA por atender as exigências do edital.

25- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa ALEXANDRE FREIRE, foi desclassificada.
Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.6, 7.6.8, 7.6.10, 7.6.11, e prazo de
entrega em desacordo com do edital.

26- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES
ELETRICAS EIRELI, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4,
7.6.5, 7.6.6, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, e prazo de entrega em desacordo com do edital.

27- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA, foi
desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.6, 7.6.8, 7.6.10,
7.6.11, em desacordo com do edital.



28- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa GEINE H C CUNHA EIRELI, foi
desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.6, 7.6.8, 7.6.10,
7.6.11, em desacordo com do edital.

29- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa NORTHWEST COMERCIO DE
FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1,
7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.6, 7.6.8, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

30- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-
ELETRONICOS EIRELI, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4,
7.6.6, 7.6.8, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

31- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO
LTDA, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6,
7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

32- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa BILHETECO LTDA, foi desclassificada.
Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.6, 7.6.8, 7.6.10, 7.6.11, em
desacordo com do edital.

33- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2,
7.6.3, 7.6.4, 7.6.6, 7.6.8, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

34- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E
LOGISTICA LTDA, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4,
7.6.6, 7.6.8, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

35- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa NEO BRS COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS LTDA, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3,
7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

36- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa METTA DISTRIBUIDORA EIRELI, foi
desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8,
7.6.9, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

37- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA EIRELI, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4,
7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

38- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa SPLIT SERVICE REFRIGERACAO
COMERCIO E SERVICOS LTDA, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2,
7.6.3, 7.6.4, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8, 7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

39- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA, foi desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.2, 7.6.4, 7.6.7, 7.6.8,
7.6.11, em desacordo com do edital.

40- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa RPF COMERCIAL LTDA, foi
desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8,
7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

41- Sres. Licitante, informamos que a proposta da empresa CINECON DISTRIBUIDORA LTDA, foi
desclassificada. Fatos: não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.6, 7.6.7, 7.6.8,
7.6.10, 7.6.11, em desacordo com do edital.

Conforme foi demonstrado em trecho do chat, 41 empresas foram desclassificadas com base nos
mesmos argumentos. Não seria uma questão de reinterpretação do que de fato se encaixa em cada
declaração apresentada?

Diante do exposto, podemos concluir que tal justificativa de desclassificação adentrou na esfera de
um formalismo exacerbado, o que não deve ser parâmetro para um pregão eletrônico, tendo em
vista que tal manejo poderá inexoravelmente excluir potenciais licitantes que teriam condições de
atender à necessidade da Administração Pública, em razão de experiência no desenvolvimento de
serviços ou produtos similares ao licitado, o que, além de não realizar de forma efetiva os fins da
licitação, sejam eles, o princípio da isonomia e a escolha da proposta mais vantajosa –, desatende
ao previsto no inciso XXI do art. 37 da Constituição de 1988”.



Pode-se concluir que ao reinterpretar a norma do edital e adequá-la às declarações anexadas,
provavelmente outras empresas seriam habilitadas, assegurando oportunidade igual a todos os
interessados, tendo em vista que o objetivo da licitação é justamente garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração,
de modo que este procedimento possibilitaria o comparecimento ao certame do maior número
possível de concorrentes.

4. Da Solicitação

Assim é que se REQUER a esse Ilustre Pregoeiro e a Equipe de Apoio das Licitações da PREFEITURA
MUNICIPAL DE TRACUATEUA que se digne de rever a decisão exarada quanto à desclassificação e
inabilitação da RECORRENTE.

Não sendo acatado o pedido acima formulado, REQUER que se digne V. Exa. de fazer remessa do
presente recurso à autoridade que lhe for imediatamente superior, a fim de que a mesma o aprecie,
como de direito.

Não sendo acatado a presente medida recursal, REQUER que sejam extraídas peças de todo o
processo licitatório, remetendo-as ao ilustre Representante da PREFEITURA MUNICIPAL DE
TRACUATEUA responsável pela análise das irregularidades decorrentes das contratações públicas
com o fim de apurar possíveis irregularidades na prática dos atos administrativos na condução do
referido certame.

Não sendo acatada a presente medida recursal, serão extraídas cópias na íntegra de todo o processo
licitatório, as quais enviaremos ao Egrégio TRIBUNAL DE CONTAS, com o fim de apuração das
irregularidades apontadas no recurso, principalmente em função da economicidade aos cofres
públicos.

Nestes termos,
pede deferimento.

Monica Paula Rios
Representante Legal da empresa Ômega Comércio de Móveis e Equipamentos Eireli



RECURSO :

ILUSTRÍSSIMO SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRACUATEUA

Multi Quadros e Vidros Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
03.961.467/0001-96, com sede a Rua Caldas da Rainha, 1799, Barro São Francisco, em Belo
Horizonte/MG, vem neste ato por seu representante legal, apresentar tempestivamente suas RAZÕES DE
RECURSO ADMINISTRATIVO, do Pregão Eletrônico Nº 29/2021 – Itens 79 e 80 com fundamento no
artigo 26 do Decreto 5.450/2005, na Lei n. 10.520/02, Decreto nº 5.450/05, Lei Complementar nº
123/06 e, subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, bem como pelas condições estabelecidas do edital, com
os fundamentos de fato e de direito que passa a expor:

- ANTECEDENTES

Realizou-se reunião pelo pregoeiro e equipe de apoio para análise para habilitação e declaração de
vencedor. Foi o parecer da comissão de licitação pela habilitação e ao fim declarou a empresa T.O.
PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI como vencedora.

Portanto é o presente recurso administrativo a fim de demonstrar que a empresa declarada vencedora
não atendeu a todas as especificações e requisitos solicitados no Edital e Termo de Referência que pedia-
se:

ITEM 79 - QUADRO BRANCO LOUSA FÓRMICA PROFISSIONAL 300CM X 120CM – Fundo em MDF –
Moldura de Alumínio com 02cm de espessura – suporte para apagador – Não fica manchado –
Cantoneiras arredondadas de Plástico – Cor: Branco – Tampo liso - Certificado ISO 9001 2008 -
Dimensões aprox.: Largura 300cm x Altura 120cm x Espessura 02cm
ITEM 80 – QUADRO BRANCO LOUSA FÓRMICA PROFISSIONAL 300CM X 120CM – Fundo em MDF –
Moldura de Alumínio com 02cm de espessura – Cantoneiras arredondadas de Plástico – Não fica
machado - Cor: Branco – Tampo liso - Certificado ISO 9001 2008 - Suporte para apagador – Não fica
manchado – Dimensões aprox.: Largura 200cm x Altura 120cm x Espessura 02cm.

E conforme previsto no edital, item 11.1.3.1, deveria ter apresentado Atestado de Capacidade Técnica,
vamos ver:

11.1.3. - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 11.1.3.1 COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO
TÉCNICO, através de atestados ou certidões fornecidas por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove que a licitante forneceu/prestou ou está fornecendo/prestando serviços, de maneira
satisfatória e a contento, os materiais de natureza e vulto similares ao objeto da presente licitação. O(s)
atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado do órgão/empresa de origem, com assinatura e
identificação do responsável pelas informações atestadas.

Foi registrada a intenção de Recurso pela recorrente da seguinte forma:

Recurso contra T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI por ofertar um produto inferior e
divergente ao solicitado pois o fabricante CORTIARTE não confecciona o quadro em LOUSA FÓRMICA
PROFISSIONAL e sim em eucatex pintado branco que mancha facilmente e isso pode ser confirmado
diretamente no tel da CORTIARTE além do Atestado de Cap Téc apresentado não ser compatível com o
produto QUADRO BRANCO conf pede o item 11.1.3.1 do edital afrontando os princípios da legalidade e
isonomia.

A empresa T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI ofertou um produto da marca/fabricante
CORTIARTE sem modelo/referência do fabricante que irá fornecer e em consulta ao site da empresa
Cortiarte: https://cortiarte.com.br/categoria-produto/quadro-branco/, não encontramos nenhum Quadro
Branco que atende todas as especificações do Edital e Termo de Referência que solicitava QUADRO
BRANCO LOUSA FÓRMICA PROFISSIONAL com fundo em MDF e Moldura de Alumínio com 02cm de
espessura.

Contudo tendo em vista a ilegalidade na aceitação e habilitação da referida empresa, e verificando que a
empresa declarada vencedora deveria ter sido desabilitada já no primeiro ato em que se manifestou o



pregoeiro, vem a recorrente através de o presente recurso, apresentar suas razões para que a empresa
declarada vencedora seja desabilitada, por ofertar um produto de qualidade e durabilidade inferior e
divergente do solicitado no edital e não apresentou um Atestado de Capacidade Técnica compatível em
características e quantidades com o QUADRO BRANCO sem comprovação de fornecimento através de
notas fiscais, contratos e afins, afrontando assim os princípios da legalidade e isonomia, do qual sua
proposta deveria ter sido desclassificada por não atendimento às exigências do Edital e Termo de
Referência.

A decisão de habilitação da empresa arrematante afronta os princípios da legalidade, isonomia e
competitividade na medida em que escolhe como vencedora empresa descumpridora da lei 8666/93 de
acordo com que estabelece também a carta Magna em seu artigo. 37, inciso XXI.

Está previsto o Atestado de Capacidade Técnica na Lei 8.666/93, vamos ver:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

Entramos com recurso em alguns pregões onde o licitante vencedor não ofertou o claviculário conforme
solicitado no Edital e Termo de Referência e não apresentou atestado de capacidade técnica válido e
compatível com o produto e de acordo com as decisões procedentes, tiveram sua proposta
desclassificada pelo pregoeiro conforme abaixo:

Pregão 31/2019 - Uasg 120195 – Itens 33 e 34

INTENÇÃO DE RECURSO ITEM 33: Interpomos recurso contra Habilitação de LADO C COMERCIO E
IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELLI pois em consulta ao site do fabricante MENNO vimos que o modelo
ofertado TS60 não atende todas especificações do edital sendo um produto divergente do solicitado pois
não possui suportes e chaveiros em poliestireno de alto impacto e o atestado de capacidade técnica
enviado não é compatível com o objeto CLAVICULARIO em características afrontando assim os princípios
da legalidade e isonomia.

DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE
CONCLUSÃO:
Acerca dos argumentos de mérito trazidos pela RECORRENTE, ressalta-se que a Administração deve
buscar, por intermédio do procedimento licitatório, a proposta mais vantajosa. Conforme asseverado por
Marçal Justen Filho, “é necessário ter consciência de que a licitação tem natureza instrumental. É a via
prevista pelo Direito para atingir certo fim, com observância de certos princípios e satisfação de valores
específicos”.
Não cabe à Administração ignorar a natureza teleológica da licitação. Afinal, no caso concreto, tem-se a
obrigação de verificar se os procedimentos escolhidos realizam de modo efetivo os valores protegidos
pelo Direito.
Destarte, essa busca pela convicção a respeito da total obediência ao instrumento convocatório com a
busca da melhor proposta para a Administração, a ampliação da disputa e o princípio da economicidade.
Considerando o disposto no Parecer Técnico 099.25.A02.PT.044.00, segundo o qual o material ofertado
pela empresa vencedora não atende às especificações do Termo de Referência, a Pregoeira julgou pela
procedência do requerido pela RECORRENTE, decidindo pelo seguinte: Retornar a fase do pregão para
RECUSAR a proposta referente aos itens 33 e 34 da empresa LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME
OFFICE em virtude do não atendimento das especificações técnicas requeridas.

INTENÇÃO DE RECURSO ITEM 34: Interpomos recurso contra Habilitação de LADO C COMERCIO E
IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELLI pois em consulta ao site do fabricante MENNO vimos que o modelo
ofertado TS150 não atende todas especificações do edital sendo um produto divergente do solicitado pois
não possui suportes e chaveiros em poliestireno de alto impacto e o atestado de capacidade técnica
enviado não é compatível com o objeto CLAVICULARIO em características afrontando assim os princípios
da legalidade e isonomia.

DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE
CONCLUSÃO:
Acerca dos argumentos de mérito trazidos pela RECORRENTE, ressalta-se que a Administração deve



buscar, por intermédio do procedimento licitatório, a proposta mais vantajosa. Conforme asseverado por
Marçal Justen Filho, “é necessário ter consciência de que a licitação tem natureza instrumental. É a via
prevista pelo Direito para atingir certo fim, com observância de certos princípios e satisfação de valores
específicos”.
Não cabe à Administração ignorar a natureza teleológica da licitação. Afinal, no caso concreto, tem-se a
obrigação de verificar se os procedimentos escolhidos realizam de modo efetivo os valores protegidos
pelo Direito.
Destarte, essa busca pela convicção a respeito da total obediência ao instrumento convocatório com a
busca da melhor proposta para a Administração, a ampliação da disputa e o princípio da economicidade.
Considerando o disposto no Parecer Técnico 099.25.A02.PT.044.00, segundo o qual o material ofertado
pela empresa vencedora não atende às especificações do Termo de Referência, a Pregoeira julgou pela
procedência do requerido pela RECORRENTE, decidindo pelo seguinte: Retornar a fase do pregão para
RECUSAR a proposta referente aos itens 33 e 34 da empresa LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME
OFFICE em virtude do não atendimento das especificações técnicas requeridas.

_____________________________

Pregão 11/2018 - Uasg 160152 – Item 15

INTENÇÃO DE RECURSO: Interpomos recurso contra Habilitação de BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO
DE EQUIPAMENTOS EIRELI pois em consulta ao site do fabricante MENNO verificamos que o modelo
ofertado TS48 não atende as especificações do edital sendo totalmente divergente do solicitado e os
atestados de cap. téc. enviados não são compatíveis com o objeto CLAVICULÁRIO em característica e
quantidade, afrontando assim os princípios da legalidade e isonomia.

DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE
O Recurso Procede. A proposta aceita pela empresa BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI será inabilitada no sistema pelo motivo dos fatos apresentados e analisados em
recurso. O item voltará a fase de aceitação e será reaberto o certame no dia 11/02/2019, às 09h
(horário de Brasilia).

_____________________________

Pregão 42/2018 - Uasg 154041 – Item 3

INTENÇÃO DE RECURSO: Interpomos recurso da decisão Aceite/Habilitação M. L. ELIAS COMERCIO E
SERVICOS GRAFICOS, embasado na Lei 8.666/93 e 10.520/2002, conforme item 9.6.1.1 do edital
deveria ter apresentado Atestado de Capacidade Técnica Compatível em características e quantidades
com a Placa de Acrilico com nota fiscal comprovando o fornecimento, apresentando um atestado
duvidoso de produtos diversos, garantindo assim que o mesmo já o forneceu, afrontando assim os
princípios da legalidade e isonomia.

DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE
IV - Da Conclusão
Em razão dos fatos expendidos, CONHEÇO o recurso interposto, por ser tempestivo e estar nos moldes
legais para, no mérito, julgá-lo PARCIALMENTE PROCEDENTE, com base nos procedimentos
estabelecidos pelo Edital do Pregão Eletrônico nº 42/2018, determinando o retorno a fase de aceitação,
para que seja promovida diligência ao atestado técnico apresentado pela recorrida no item 03.
José Carlos Marques Aguiar Júnior
Pregoeiro Oficial

_____________________________

Diante de todo o exposto, é o presente para requerer que Vossas Senhorias, recebam o presente
RECURSO ADMINISTRATIVO, atribuindo-lhe o EFEITO SUSPENSIVO, para ao final JULGAR PROCEDENTE
com fim de reformar a decisão administrativa, desclassificando assim a empresa T.O. PINHEIRO
COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI, que descumpriu o Edital item 11.1.3.1 e Termo de Referência pois
não apresentou um Atestado de Capacidade Técnica compatível em características e quantidades com o
QUADRO BRANCO e ofertou um quadro totalmente divergente do solicitado no edital, que era um
QUADRO BRANCO LOUSA FÓRMICA PROFISSIONAL com fundo em MDF e Moldura de Alumínio com 02cm
de espessura, ofertando assim um produto de qualidade e durabilidade inferior, sob pena de grave
ofensa aos princípios da Administração, como também aos postulados constitucionais da legalidade,



razoabilidade e proporcionalidade.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Belo Horizonte, 25 de Agosto de 2021.

Multi Quadros e Vidros Ltda
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DECISÃO DA AUT. COMPETENTE: MANTÉM DECISÃO PREGOEIRO
Decisão fundamentada nas Leis 8.666/93, 10.520/02 e Decreto 10.024/2019 e suas alterações posteriores

PROCESSO Nº 2021/040701-PMT
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO
ASSUNTO: Análise de mérito de recurso - Decisão hierárquica superior - Continuidade do Certame.

REFERÊNCIAS
Ata do Pregão Eletrônico nº 9/2021-00029; 
Recurso Interposto ÔMEGA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI; 
Recurso Interposto MULTI QUADROS E VIDROS LTDA;
Parecer Jurídico.

SUMÁRIO EXECUTIVO
Trata-se de Recurso Interposto pela empresa ÔMEGA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI – CNPJ:
29.089.881/0001-04 que, em síntese, pede a anulação da decisão do pregoeiro e a classificação de sua proposta.
Pós a mesma questiona as regras do edital. Pos por não atender as exigências do instrumento convocatório no
certame a mesma teve sua proposta recusada pela Comissão Permanente de Licitação. A recorrente argumenta
que as declarações que não foram apresentadas são apenas “erros formais ou vicios”.

Já o Recurso Interposto pela empresa MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, CNPJ: 03.961.467/0001-96, que, em
síntese, pede a INABILITAÇÃO da empresa T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI – CNPJ nº
32.724.354/0001-75. Pós a mesma questiona o atestado de capacidade técnica apresentado no certame e aceitos
pela Comissão Permanente de Licitação, sob os argumentos que a empresa não possui capacidade técnica e nem
operacional para desempenhar e fornecer objeto ora licitado.

ANÁLISE
De início, impende consignar que os autos do presente processo administrativo refere-se à contratação de empresa
especializada no fornecimento de equipamentos permanente e mobiliários destinado a Secretária Municipal de
Educação do Município de Tracuateua. 
Nesse sentido, salienta-se que os autos foram submetidos ao crivo da douta ASSEJUR para os fins colimado no art.
38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, que se manifestou por meio do Parecer Jurídico em epigrafe, salientando
não haver óbice à continuidade do certame, desde que observadas as considerações exaradas no mencionado
opinativo.
Assim, os autos foram encaminhados à época a Comissão Permanente de Licitação, por intermédio de despacho,
para providências quanto às considerações exaradas pelo sobredito Parecer. Desse modo, a CPL redirecionou os
autos ao Gabinete da Secretária Municipal de Educação - SEMED, para atendimento dos apontamentos do
mencionado Parecer e Relatório da CPL, atinentes a competência daquela unidade, com a ressalva de posterior
restituição dos autos, para conhecimento e adequações que se fizerem necessárias.

“(...)
RECURSO ADMINISTRATIVO 1
1.Considerações Iniciais

Ilustre Pregoeiro e Equipe Apoio da PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA, o respeitável julgamento do
RECURSO ADMINISTRATIVO interposto recai neste momento para sua responsabilidade, o qual esta empresa
RECORRENTE confia na lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão,
buscando pela proposta mais vantajosa para esta digníssima administração, onde a todo o momento
demostraremos nosso Direito Líquido e Certo e o cumprimento pleno de todas as exigências do presente processo
de licitação.

2. Do Direito Pleno ao Recurso Administrativo

A RECORRENTE faz constar o seu pleno direito a interposição do Recurso Administrativo devidamente
fundamentado pela legislação vigente e as normas de licitação.
A RECORRENTE solicita que o Ilustre Sr. Pregoeiro e esta douta Equipe de Apoio de Licitação da PREFEITURA
MUNICIPAL DE TRACUATEUA, conheça o RECURSO e analise todos os fatos apontados, tomando para si a
responsabilidade do julgamento.

3. Dos Fatos

A presente licitação foi instaurada pela Prefeitura Municipal de Tracuateua, na modalidade Pregão Eletrônico,
objetivando futuras e eventuais Aquisições de Equipamentos permanentes destinados a atender as necessidades da
Secretaria de Educação de Tracuateua, por um período de 12 meses, conforme deliberações registradas no edital.
No dia 05/08/2021, mais precisamente às 15:05 h, o Ilustre Pregoeiro recusou a proposta da RECORRENTE
informando que a mesma não atendeu os subitens 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.6, 7.6.8, 7.6.10, 7.6.11 previstos
no edital de licitação, com a justificativa que os mesmos estariam em “desacordo com o previsto no edital”, vindo
dessa forma a desclassificá-la.

4. Da Solicitação

Assim é que se REQUER a esse Ilustre Pregoeiro e a Equipe de Apoio das Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE
TRACUATEUA que se digne de rever a decisão exarada quanto à desclassificação e inabilitação da RECORRENTE.”
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“(...)
RECURSO ADMINISTRATIVO 2

ANTECEDENTES

Realizou-se reunião pelo pregoeiro e equipe de apoio para análise para habilitação e declaração de vencedor. Foi o
parecer da comissão de licitação pela habilitação e ao fim declarou a empresa T.O. PINHEIRO COMERCIO DE
MERCADORIAS EIRELI como vencedora.

Portanto é o presente recurso administrativo a fim de demonstrar que a empresa declarada vencedora não atendeu
a todas as especificações e requisitos solicitados no Edital e Termo de Referência que pedia-se:

ITEM 79 - QUADRO BRANCO LOUSA FÓRMICA PROFISSIONAL 300CM X 120CM – Fundo em MDF – Moldura de
Alumínio com 02cm de espessura – suporte para apagador – Não fica manchado – Cantoneiras arredondadas de
Plástico – Cor: Branco – Tampo liso - Certificado ISO 9001 2008 - Dimensões aprox.: Largura 300cm x Altura
120cm x Espessura 02cm
ITEM 80 – QUADRO BRANCO LOUSA FÓRMICA PROFISSIONAL 300CM X 120CM – Fundo em MDF – Moldura de
Alumínio com 02cm de espessura – Cantoneiras arredondadas de Plástico – Não fica machado - Cor: Branco –
Tampo liso - Certificado ISO 9001 2008 - Suporte para apagador – Não fica manchado – Dimensões aprox.:
Largura 200cm x Altura 120cm x Espessura 02cm.
Recurso contra T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI por ofertar um produto inferior e divergente
ao solicitado pois o fabricante CORTIARTE não confecciona o quadro em LOUSA FÓRMICA PROFISSIONAL e sim em
eucatex pintado branco que mancha facilmente e isso pode ser confirmado diretamente no tel da CORTIARTE além
do Atestado de Cap Téc apresentado não ser compatível com o produto QUADRO BRANCO conf pede o item
11.1.3.1 do edital afrontando os princípios da legalidade e isonomia.

A empresa T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI ofertou um produto da marca/fabricante
CORTIARTE sem modelo/referência do fabricante que irá fornecer e em consulta ao site da empresa Cortiarte:
https://cortiarte.com.br/categoria-produto/quadro-branco/, não encontramos nenhum Quadro Branco que atende
todas as especificações do Edital e Termo de Referência que solicitava QUADRO BRANCO LOUSA FÓRMICA
PROFISSIONAL com fundo em MDF e Moldura de Alumínio com 02cm de espessura.

Contudo tendo em vista a ilegalidade na aceitação e habilitação da referida empresa, e verificando que a empresa
declarada vencedora deveria ter sido desabilitada já no primeiro ato em que se manifestou o pregoeiro, vem a
recorrente através de o presente recurso, apresentar suas razões para que a empresa declarada vencedora seja
desabilitada, por ofertar um produto de qualidade e durabilidade inferior e divergente do solicitado no edital e não
apresentou um Atestado de Capacidade Técnica compatível em características e quantidades com o QUADRO
BRANCO sem comprovação de fornecimento através de notas fiscais, contratos e afins, afrontando assim os
princípios da legalidade e isonomia, do qual sua proposta deveria ter sido desclassificada por não atendimento às
exigências do Edital e Termo de Referência.

Diante de todo o exposto, é o presente para requerer que Vossas Senhorias, recebam o presente RECURSO
ADMINISTRATIVO, atribuindo-lhe o EFEITO SUSPENSIVO, para ao final JULGAR PROCEDENTE com fim de reformar
a decisão administrativa, desclassificando assim a empresa T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI,
que descumpriu o Edital item 11.1.3.1 e Termo de Referência pois não apresentou um Atestado de Capacidade
Técnica compatível em características e quantidades com o QUADRO BRANCO e ofertou um quadro totalmente
divergente do solicitado no edital, que era um QUADRO BRANCO LOUSA FÓRMICA PROFISSIONAL com fundo em
MDF e Moldura de Alumínio com 02cm de espessura, ofertando assim um produto de qualidade e durabilidade
inferior, sob pena de grave ofensa aos princípios da Administração, como também aos postulados constitucionais da
legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.”

Pois bem. É o relato geral das fases interna e externa, doravante passa-se a discorrer os aspectos legais referente
ao recurso interposto, consequentemente a decisão do pregoeiro.

DA DECISÃO

Portanto, considerando a todo o acima exposto, Urge, o improvimento dos recursos manejados pelas empresas 
ÔMEGA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI e Recurso Interposto MULTI QUADROS E VIDROS LTDA,
mantendo hígida a decisão tomada pelo Pregoeiro juntamente com a Comissão Permanente de Licitação do
Município de Tracuateua/PA, que declarou vencedoras as propostas ofertadas pelas licitantes T.O. PINHEIRO
COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI e UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA foram declaradas
habilitadas por cumprir todas exigências do instrumento convocatório e seus anexos. Sob pena de ofensa aos
princípios norteadores do procedimento licitatório, e contraposição às decisões e julgados apresentados.
Mantivemos nossa decisão em manter a licitante T.O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI e
UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, vencedora do certame e declarada HABILITADA.
Pelo disposto no art. 43, § 8º mencionado Decreto 10.024/19 e suas alterações posteriores, tendo sido mantida a
decisão vergastada, o Pregoeiro remete os autos à esta Secretário de Educação para conhecimento da matéria,
deliberação e prolação de decisão final.
Em consonância com a instrução acima consubstanciada, CONHEÇO DO RECURSO pelos seus aspectos legais - por
preencher os requisitos de admissibilidade e tempestividade previstos - para no mérito JULGÁ-LO improcedente,
todavia a ADJUDICAÇÃO do objeto às empresas vencedoras, bem como sua HOMOLOGAÇÃO referente aos
procedimentos adotados no Pregão em apreço.

Publique-se. À CPL para ulteriores providências. 

Atenciosamente,

ELIVAN PADILHA LIBERATO
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 003/GP/PMT
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