
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

TERMO

 ANÁLISE E JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

 

PREGÃO ELETRÔNICO: 786/2021/ALFA/SUPEL/RO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0033.226637/2021-80

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material permanente (Computador, Teclado, Mouse Ó�co, Monitor e outros, visando atender à
Secretaria de Estado da Jus�ça - SEJUS, na expansão do Plano Estadual de Classificação no Estado de Rondônia.

 

 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de sua Pregoeira, designado por meio da Portaria Nº 30/CI/SUPEL/RO
publicada no DOE do dia 09.03.2022, em atenção ao RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA  e EVIMERO
COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME, já qualificadas nos autos do processo em epígrafe, com base no Princípio da Vinculação ao Edital, da Legalidade e
demais princípios que regem a Administração Pública e na legislação per�nente, passa a analisar e decidir o que adiante segue.

 

I – DA ADMISSIBILIDADE

 

As empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA ( 0031655556) e EVIMERO COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME (0031663158), manifestaram suas intenções de
recurso em momento oportuno e anexando suas razões de recurso junto ao Sistema Comprasnet, conforme consta nos autos .

Assim, à luz do Ar�go 4º, incisos XVIII da Lei Federal nº 10.520/2002 e Ar�go 26 do Decreto Estadual nº 26.182/2021 o Pregoeiro recebe e conhece o
Recurso interposto, por reunir as hipóteses legais, intrínsecas e extrínsecas de admissibilidade, sendo considerado TEMPESTIVO e encaminhado POR
MEIO ADEQUADO.

 

II   – DAS RAZÕES DO RECURSO :

 

a) 2MJ MANAUS LTDA [ item 01, 02 e 05] :

 

Trata-se de intenção de Recurso interposto pela empresa 2MJ MANAUS LTDA que requer a revisão do ato que gerou a habilitação da empresa TJ
COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI para o item  vejamos suas alegações conforme intenção de recurso (0031655556)

 
[...]

A 2MJ MANAUS LTDA vem manifestar o seu interesse em registrar um recurso administra�vo com base nas leis 8.666/93, 14.133/21 e 10.520/02, e ainda, no Decreto
10.024/19 que em seus ar�gos legislam sobre a qualificação econômico-financeira onde a empresa licitante deve comprar através da apresentação ou anexação
concomitantemente com a proposta e os demais documentos de habilitação para torna-se apta a par�cipar do certame. Sendo assim, a empresa por ora habilitada
não o fez, infringindo a lei

 

 Vale ressaltar que a empresa não apresentou peça recursal, somente a sua intenção de recurso.

 

(b) DATEN TECNOLOGIA LTDA  [item 01] ( 0031655556)

 

Trata-se de Recurso Administra�vo interposto pela empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA que requer a revisão do ato que gerou a habilitação da
empresa  TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI para o item 01, vejamos suas alegações conforme Recurso (0031655556) 

Em sua intenção de recurso informa que a empresa TJ COMERCIO não atende aos exigido em Edital.
 

"[...] 

Não foram apresentados pela recorrida documentos de comprovação de pleno atendimento às exigências estabelecidas pelo edital. Este fato ensejou a manifestação
da DATEN TECNOLOGIA para interpor recurso contra a classificação da Recorrida, visto que, claramente, como será evidenciado a seguir, a documentação apresentada
é insuficiente para comprovar que o equipamento ofertado obje�vamente atende às exigências do edital." 

 

Assim frisa dois pontos para que a proposta da empresa TJ COMERCIA não atendeu ao Edital:
 

a) Não foi informado na proposta comercial da recorrida a marca e o modelo do processador do equipamento ofertado. Também não foi apresentado nenhum
prospecto que informe a marca e modelo do processador, e comprove o pleno atendimento deste às exigências técnicas do edital.

 

b) A placa mãe do equipamento não possui as portas Displayport ou DVI-I/D na�vas, conforme estabelecido em edital.

 

c) – DAS RAZÕES DO RECURSO - EVIMERO COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME [ item 10]:



 

Trata-se de Recurso Administra�vo interposto pela empresa EVIMERO COMERCIO que requer a revisão do ato que gerou a habilitação da empresa S A
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA para o item 10, vejamos suas alegações conforme Recurso (0031663158)

Em sua intenção de recurso informa que a empresa S A COMERCIO apresentou prazo de validade da proposta em divergência com edital, informando
ainda: 
 

"Que a proposta deverá ter sua validade de 90 dias, o licitante em sua proposta informou 60 dias, o que esta em divergência com Edital. [...] 

 

Por fim faz o referido pedido em sua peça recursal:
IV – DO PEDIDO

Isso posto, em face das razões expostas, requer a esta digna Comissão de Licitação o provimento do presente Recurso Administra�vo para o fim de julgar procedente
as razões ora apresentadas e RECONSIDERAR A CLASSIFICAÇÃO da Empresa S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 05.976.162/0001-83, por não apresentar
proposta em conformidade no ato de sua solicitação, conforme instruídas neste edital

Requer ainda que, sendo diverso o entendimento da respeitosa Comissão seja reme�do o presente recurso, juntamente com dossiê do processo, para a Autoridade
do pregão, para análise e decisão final, segundo o art. 109, da Lei 8.666/93.

 

 

III – DAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO 

 

a)  TJ COMERCIO - [item 01]

 

Não houve Contrarrazões feitas pela empresa TJ COMERCIO. Contudo em diligência por meio da Secretaria  SEJUS, a empresa apresentou os
seguintes argumentos conforme e-mail [0031975046 e  0031981199]:

 

"Com toda essa demora ocorrida no processo o produto originalmente cotado saiu de linha e será entregue o modelo novo do produto: A Posi�vo lançou no mês de
agosto de 2022 a nova linha de produtos subs�tuindo a linha com processadores de 9 geração para produtos com processadores de 12 geração inclusive com novas
configurações bem mais avançadas. Saindo de linha o modelo Posi�vo Master D2200 e entrando em seu lugar o Posi�vo Master D2400 Dessa forma para atendimento
ao processo entregaremos o novo modelo POSITIVO MASTER D2400 com a seguinte configuração: PROCESSADOR I5 12400 DE 12ª GERACAO 2,5/4,4GHZ, 6 NUCLEOS,
12 THREADS, 18MB CACHE SSD NVME DE 256GB PLACA ÃE COM SAÍDAS VGA, HDMI E DISPLAY PORT 8 GB MEMÓRIA 3200 GHZ."

 

VI – DO MÉRITO – DO JULGAMENTO DO RECURSO

 

Antes de adentrarmos no julgamento , ressaltamos alguns pontos que versa sobre o cumprimento ao Art. 3º, § 1º, I, II da Lei 8.666/93.

Os trabalhos desta licitação foram conduzidos em estrita conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administra�va, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento obje�vo e dos que lhes são
correlatos e, não menos relevantes, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e do formalismo e qualquer alegação contrária
não passam de sofismas, lançados com o obje�vo apenas de tumultuar o Certame licitatório, o que deve ser rechaçado.

Todos os procedimentos realizados foram pra�cados com total transparência, legalidade e seriedade, como todos os demais coordenados por esta
SUPEL. 

As análises proferidas neste certame foram realizadas com absoluta imparcialidade, obje�vo e legalidade, mediante as informações nos documentos
apresentados e anexados aos autos, resguardando a Comissão, bem como a Administração, de quaisquer falhas na condução deste, o qual tem a
par�cipação a�va e constante dos Órgãos fiscalizadores, tais como Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e Ministério Público.

Cumpre-nos ressaltar ainda que, a lei conferiu à Administração, na fase interna do procedimento, a prerroga�va de fixação das condições a serem
estabelecidas no instrumento convocatório, seguindo critérios de conveniência e oportunidade de acordo com o objeto a ser licitado e sempre
balizado pelo interesse público e normas cogentes.

Do mesmo modo, é dever da Administração zelar pela segurança e pela regularidade das ações administra�vas, a fim de que não reste qualquer
prejuízo à consecução do objeto contratado e, tampouco, restem feridos os direitos dos demais licitantes, de acordo com os princípios da Isonomia e
da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Sem maiores extensões, passo a analisar pontualmente os argumentos recursais.

 

a) 2MJ MANAUS LTDA [ item 01, 02 e 05] :

 

Em relação a intenção de recurso da empresa a) 2MJ MANAUS LTDA [ item 01, 02 e 05] , onde alega que as empresas vencedoras não apresentaram
balanço patrimonial. Informo que na Proposta da empresa TJ COMERCIO (item 01 e 02) (0030953190 e 0032589584),  página 01 , verifica-se a
apresentação das documentações conforme solicita em Edital. 

Logo, foram apresentados todos os quesitos quanto a  documentação para sua habilitação, bem como o Parecer técnico do objeto conforme 
Despacho (0032113136). Assim, esta Pregoeira atendendo ao disposto em Edital, habilitou a empresa TJ COMERCIO.

Noutro ponto, informo que após o tempo decorrido do recurso, a empresa 2MJ MANAUS LTDA  fora convocada para que apresentasse jus�fica�va,
ou seja em função da falta de cumprimento das formalidades necessárias para ter direito ao recurso, que são: a sucumbência, a legi�midade, a
tempes�vidade, o interesse e a mo�vação, vejamos:

 

Pregoeiro 22/08/2022
12:30:17

Caso seja verificado que não houve mo�vação suficiente, esta
Pregoeira passará a convocar a impugnante para jus�ficar;

Pregoeiro 22/08/2022
12:42:58

Para 2MJ MANAUS LTDA - Senhor licitante, convoco o mesmo para
jus�ficar quanto a sua intenção, para o item 01, 02.

Pregoeiro 22/08/2022
12:43:48

Para 2MJ MANAUS LTDA - Visto que a empresa TJ COMERRCIO
apresentou toda a documentação, quanto a qualificação Econômica-
financeira.



Pregoeiro 22/08/2022
12:30:17

Caso seja verificado que não houve mo�vação suficiente, esta
Pregoeira passará a convocar a impugnante para jus�ficar;

Pregoeiro 22/08/2022
12:54:14

Para 2MJ MANAUS LTDA - Senhor licitante,  o mesmo não atendeu ao
quesito de Mo�vação e Legalidade para este item, e visto que o
mesmo não se manifestou, [...]

Pregoeiro 22/08/2022
12:57:30

Para 2MJ MANAUS LTDA - " [..] caso sua intenções não comportem
um mínimo de plausibilidade, a licitação deve prosseguir, na
prerroga�va do Pregoeiro de recurso "intenção de recurso imo�vada"
[...] Neste caso sem fundamento.

 

Contudo, o representante se mantendo inerte a convocação, e mesmo esta Pregoeira informando que a empresa TJ apresentou tais documentos hora
ques�onado pela recorrente, oportunizando a ampla defesa. Ainda assim  esta Pregoeira manteve aceito via sistema a intenção de recurso
apresentado pela empresa 2MJ MANAUS LTDA. Contudo, a empresa não apresentou sua peça recursal.

 

(b) DATEN TECNOLOGIA LTDA [item 01] ( 0031655556)

 

A empresa DANTEN interpôs recurso contra a empresa TJ COMERCIO, onde a mesma aponta as seguintes supostas irregularidades, vejamos:

 

a) Não foi informado na proposta comercial da recorrida a marca e o modelo do processador do equipamento ofertado. Também não foi
apresentado nenhum prospecto que informe a marca e modelo do processador, e comprove o pleno atendimento deste às exigências técnicas do
edital.

 

Conforme Proposta apresentada pela empresa  TJ Comercio (0030953190) consta devidamente preenchida com marca  e modelo que a empresa
ofertou, sendo ela "MARCA: POSITIVO D2200 FABRICANTE: POSITIVO D2200 MODELO/VERSÃO: POSITIVO D2200", vejamos o registrado no sistema
COMPRASNET:

 

Fornecedor
Qtde

Ofertada
Proposta

(R$)
Melhor Lance (R$)

Data
Melhor Lance

Valor (R$)
Negociado

Marca: POSITIVO D2200
Fabricante: POSITIVO D2200
Modelo / Versão: POSITIVO D2200
Descrição detalhada do objeto ofertado: POSITIVO D2200 Computador Tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automá�co, com con
2666mh...
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

 

Por derradeiro, no tocante a análise técnica do objeto, por se tratar da seara técnica devidamente analisada pela Secretaria demandante, os autos
foram encaminhados para manifestação. Assim se manifestou a setorial no  Despacho (0032113136):

 

Senhora Pregoeira,

 

Em atenção ao Despacho SUPEL-ALFA (0032024965), no qual solicita análise nas informações con�das na manifestação desta Secretaria através do Despacho NUCLAS
(0031268287), vimos através deste replicar o parecer, solicitando que desconsidere o referido despacho e passe a considerar as informações nesta manifestação:

GRUPO EMPRESA MARCA /MODELO DOC DILIGÊNCIA ANÁLISE SEJUS

01 TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI
Marca: POSITIVO D2200
Fabricante: POSITIVO
Modelo / Versão: POSITIVO D2200

 
0030953190
 

ITEM 01 DO TR ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES

02 TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI
Marca: POSITIVO D2200
Fabricante: POSITIVO
Modelo / Versão: POSITIVO D2200

0030953190
 

 
ITEM 01 DO TR

 
ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES

 

Logo quanto ao ques�onamento de marca e modelo a empresa apresentou em conformidade com solicita em edital, vejamos o subitem 8.4 e 11.5.2
referente a proposta e sua inserção.:
 

 " 8.2. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, as Licitantes deverão REGISTRAR suas propostas
de preços, no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO”, contendo a DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO, incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a
MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA COMPRASNET), até a data e hora marcada para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automa�camente, a fase de recebimento de proposta."
 

"11.5.2. A PROPOSTA, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permi�ndo a consistente avaliação dos itens"
 

Logo entende-se que a Empresa atendia aos quesitos de apresentação de marca e modelo, conforme FOLDER.

 

b) A placa mãe do equipamento não possui as portas Displayport ou DVI-I/D na�vas, conforme estabelecido em edital.

 

 Quanto ao ques�onamento da placa mãe com Displayport ou DVI-I/D na�vas, a Secretaria demandante, entrou em contato com a empresa na
forma de diligência (0031975046e 0031981199), ob�vendo o referido retorno e decisão, conforme constante nos autos Despacho 0031981208,
ob�do:

 

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Visualiza_Proposta2.asp?Acao=P&volta=&ipgCod=28459056&prgCod=1040218#
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Visualiza_Proposta2.asp?Acao=P&volta=&ipgCod=28459056&prgCod=1040218#ParticConvocacao15605741


Senhora Pregoeira,

 

Com os devidos cumprimentos, considerando o Despacho SUPEL-ALFA (0031806784) quanto ao RECURSO (0031655556) formulado
pela empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA referente ao item 01- Computador, onde informa que a empresa TJ

COMERCIO não atendeu aos seguintes quesitos do objeto:

 

a) Não foi informado na proposta comercial da recorrida a marca e o modelo do processador do equipamento ofertado. Também não foi
apresentado nenhum prospecto que informe a marca e

modelo do processador, e comprove o pleno atendimento deste às exigências técnicas do edital.

b) A placa mãe do equipamento não possui as portas Displayport ou DVI-I/D na�vas, conforme estabelecido em edital.

 
Destarte, após diligências realizadas entre este setorial e a referida empresa pelo e-mail como demonstrado pelos anexos E-mail -
Diligência da empresa TJ (0031975046) e E-mail - Esclarecimento da empresa TJ (0031981199), no qual informa que considerando o
produto originalmente cotado saiu de linha, com a seguinte jus�fica�va:

 

A Posi�vo lançou no mês de agosto de 2022 a nova linha de produtos subs�tuindo a linha com processadores de 9 geração para produtos com
processadores de 12 geração inclusive com novas configurações bem mais avançadas.

Saindo de linha o modelo Posi�vo Master D2200 e entrando em seu lugar o Posi�vo Master D2400

Dessa forma para atendimento ao processo entregaremos o novo modelo POSITIVO MASTER D2400 com a seguinte configuração:

PROCESSADOR I5 12400 DE 12ª GERACAO 2,5/4,4GHZ, 6 NUCLEOS, 12 THREADS, 18MB CACHE, SSD NVME DE 256GB, PLACA MÃE COM SAÍDAS VGA,
HDMI E DISPLAY PORT, 8 GB MEMÓRIA 3200 GHZ. (g/n)

 

Pois bem.

Como demonstrado nos e-mails e no prospecto, o novo modelo do produto atende as especificações técnicas solicitadas por esta Secretaria.

No mais, nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

 

Atenciosamente.

 

CAROLINE MARIA ALGARANHO PEREIRA
Assessora do Núcleo de Compras

  
EDVANEIDE NUNES DOS SANTOS

Chefe do Núcleo de Compras
SEJUS/NUCOM

 

Nesse contexto, acolho a manifestação técnica, por suas próprias razões. Assim entende esta Pregoeira que o produto ofertado D2400 é superior ao
apresentado inicialmente, por tanto não representa prejuízo à compe��vidade para o certame e se revela vantajoso para a administração, vez que se
trata de objeto ofertado em face da descon�nuidade na produção/fabricação, mantendo a mesma Marca e apresentando o modelo atual do
mercado. Assim mantêm a economicidade da licitação por ser a proposta de menor valor.

 

c) EVIMERO COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME [ item 10]:
 

A empresa EVIMERO interpôs recurso contra a empresa e S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, sendo esta a vencedora do item 10. A recorrente
apresenta em sua peça recursal que a proposta da empresa S A COMERCIA deve ser recusada visto que a mesma não apresentou em sua proposta
prazo de validade de 90 dias conforme solicitado em Edital,  pede então sua desclassificação, alegando ainda que não se trata de formalismo mais sim
de cumprimento ao solicitado em Edital.

Vale frisar que a referida licitação trata-se de registro de preço, logo quando uma empresa par�cipa de um pregão, ao registrar suas propostas e
lances ela se sujeita a alguns ditames legais e regulamentares, que dizem respeito, dentre outros, à manutenção do preço ofertado. Assim, no
Sistema de Registro de Preços da Administração Pública, a empresa se obriga a manter os preços registrados em Ata de Registro de Preços - ARP por
até doze meses.

Por vez,  vejamos o que diz o Superior Tribunal de Jus�ça – STJ, por exemplo, já assegurou a licitante que não houvesse o seu afastamento em razão
de detalhes formais

 

"Não deve ser afastado candidato do certame licitatório, por meros detalhes formais. No par�cular, o ato administra�vo deve ser vinculado ao princípio
da razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem caráter substancial."

 

 

Noutro ponto, informo que em nenhum momento o Edital informa que a inserção de prazo divergente ao solicitado na proposta ensejaria em
desclassificação sumária. Nesse sen�do, é preciso evitar os formalismos excessivos e injus�ficados a fim de impedir a ocorrência de dano ao erário e
valorizar a economicidade e vantajosidade da proposta.

Assim, ressalto que a proposta da empresa é a mais vantajosa economicamente, apresentando proposta com valor total de R$ 26.999,93, uma
diferença de R$ 1.420,07, em relação ao segundo colocado na licitação para o item 10.

 

Item: 10 - Memória Em Cartão Magnético Qtde Solicitada: 23 Qtde Aceita: 23 Valor Estimado: R$ 34.623,2800 Recurso: Sim
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 2,00 %

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Visualiza_Proposta2.asp?Acao=P&volta=&ipgCod=28459065&prgCod=1040218#
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Visualiza_Proposta2.asp?Acao=P&volta=&ipgCod=28459065&prgCod=1040218#


Fornecedor Qtde
Ofertada

Proposta
(R$) Melhor Lance (R$) Data

Melhor Lance
Valor (R$)
Negociado Situação da Proposta Anexo

05.976.162/0001-83 -
S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 23 41.170,0000 27.000,0000 27/07/2022

10:25:44:893 26.999,9300 Aceito e Habilitado Consultar

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo / Versão: UNO
Descrição detalhada do objeto ofertado: Armário, ARMÁRIO ALTO FECHADO 800x500x1600MM Material: Estrutura Em MDP, material de 15mm, com fechadura, perfil plástico, prateleiras removíveis, sendo 
ao meio, e 2 removíveis, cor ...
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

10.477.147/0001-20 -  EVIMERO COMERCIO DE
MOVEIS LTDA 23 46.000,0000 28.420,0000 27/07/2022

10:25:29:660 -  Consultar

Marca: Avantti
Fabricante: Avantti
Modelo / Versão: 390507121
Descrição detalhada do objeto ofertado: ARMÁRIO ALTO FECHADO 800x450x1600MM Material: Estrutura Em MDP, material de 15mm, com fechadura, perfil plastico, prateleiras removíveis...
Porte da Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP: SIM

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM Declaração de Menor: SIM Declaração independente de proposta: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

 

Friso ainda que as licitantes apresentam uma declaração no qual se compromete  e concorda com as condições con�das em Edital, senão vejamos 

 

 

                                                                                                DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 786/2021 UASG 925373

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos
de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 786/2021 da UASG 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO .
CNPJ: 05.976.162/0001-83 - S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Porto Velho, 27 de Julho de 2022.

 

O Tribunal de Contas da União – TCU posiciona-se veementemente contra o excesso de formalismo:

As exigências para o fim de habilitação devem ser compa�veis com o objeto da licitação, evitando-se o formalismo desnecessário.

Caberia, no máximo, por parte da ins�tuição promotora da licitação “promover diligência des�nada a esclarecer a questão, indagando da empresa a
u�lização ou não de menores aprendizes”, o que não configuraria irregularidade, qualquer que fosse a resposta ob�da

Por fim, por meio de diligência, fora solicitado da empresa a proposta com prazo de 90 dias, conforme apresentado nos autos (0032818104)

Nesse sentido, por meio do Acórdão no 342/2017 – 1a Câmara:
 

[...] em razão da jurisprudência consolidada do TCU (Acórdãos 1.791/2006 e 1.734/2009-Plenário, entre outros), configura formalismo excessivo a
desclassificação de empresa participante de certame licitatório em decorrência de mero erro material no preenchimento de anexo, desde que seja
possível aferir a informação prestada, sem prejudicar o andamento da sessão, situação ocorrida no julgamento das propostas das empresas[...]

 

 

Mais uma vez o TCU considerou um formalismo exacerbado a desclassificação da empresa.

Nada mais a dize, passo a deliberar quanto aos recursos apresentados.

 

V – DA DECISÃO

 

Desta feita, pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, conforme consulta aos autos e com base na legislação per�nente, opinamos pelo 
recebimento do pedido ora formulado pela empresas, considerando-os TEMPESTIVOS, para o mérito, considerando-os IMPROCEDENTES, tendo em
vista as razões retrocitadas.

 

Submete-se a presente decisão à análise e apreciação da Procuradoria   Senhor Superintendente Estadual de Compras e Licitações.

 

Porto Velho/RO, 10 de outubro de 2022

 

CAMILA CAROLINER ROCHA PERES

 Pregoeira SUPEL/RO

 

 

Documento assinado eletronicamente por Camila Caroline Rocha Peres, Pregoeiro(a), em 29/11/2022, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0032436509 e o código CRC A91A2F05.

Referência: Caso responda este(a) Termo, indicar expressamente o Processo nº 0033.226637/2021-80 SEI nº 0032436509

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

