
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

RECURSO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 02.0061/2018
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2019
RECORRENTE: VISION SOLUÇÃOTECNOLOGICA LTDA,
RECORRIDOS: Pregoeiro
OBJETO: REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE
EQUIPAMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NOVO SGA,  conforme
especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades  definidas  nos
Anexos I e II deste Edital,[Grifo Original].

Trata-se  o  presente  da  análise  de  recurso

interposto pela empresa VISION SOLUÇÃOTECNOLOGICA LTDA, pessoa

jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº

05.307.014/0001-76, com sede na Avenida São Bento, nº 761, bairro

Rio Negro, Município de São Bento do Sul/SC. Neste ato por seu

represente  legal,  Senhor  Luiz  César  Seviganani,RG.  Nº

2.370.809/SSP/SC,  CPF  Nº  827.757.109-72,  vem,  apresentar  as

seguintes Razões de Recurso, pelo que faz na seguinte forma: 

I - Nas razões recursais a recorrente alega: 

1 – Que, em resumo, o relatório n. 091/2019

subscrito  pela  assessoria  técnica  de  tecnologia  da  informação

opina pela inaptidão das alíneas 'A', 'B', 'F', do lote 01 do

edital em questão, Vejamos: 

2  –  Que,  Em  resumo,  o  relatório  n.  091/2019

subscrito pela assessoria técnica de tecnologia da informação opina

pela inaptidão das alíneas 'A','B','F' do lote 01 do edital em questão.
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PROPOSTA  -  EMPRESA  VISION  SOLUÇÕES

TECNOLOGICAS – (LOTE 

01 – fls. 1401-1405):

3  –  Que,  Lote  /  Alínea  Objeto   Marca/Modelo

Anotação 01 / A GABINETE DE AUTOATENDIMENTO VISION / VT SLIM 450 INAPTA

01 / B MONITOR TOUCH TIPO VGA EM CORES LCD 15″ ATÉ 19″ ELO / INAPTA

01 / C MONITOR TOUCH TIPO VGA EM CORES LCD 15″ ATÉ 19″ EPSON / TMT20

APTA  01  /  D  BOBINA  DE  PAPEL  COMPATÍVEL  COM  ALÍNEA  C  DO  ITEM  I

REGISPEL / ...  APTA 01 / E COMPUTADOR COM  ROCESSADOR MÍNIMO DE 2.2

GHZ 3MB VISION / GIGABYTE GAH110M-S2PSAPTA 01 / F MONITOR TOUCH TIPO

VGA EM CORES LCD 15” ATÉ 19”(SOBRESSALENTE ELO / ...  INAPTA Conforme a

proposta recebida da empresa acima, esta não atende as alíneas “A”, “B”

e “F” do lote 01, vejamos.

4 – Que, Quanto a  alínea  “A”, não  verificamos

referência  na  oferta  da arrematante para  o seguinte  quesito:

“1.5–Possuir  barra  de  tomadas  internas  e  cabo  de fl. 1.470

alimentação único, padrão NBR 14136”; Em relação as alíneas “B” e “F”,

de forma idêntica, as ofertas não atendem as solicitações a seguir:

“1.2-Resolução Mínima: 1280x1024”  e  “1.3-Área  Ativa:13.3  (338mm)

×10.6   (270mm)”.  Diante   disto,  as  ofertas  são  classificadas  como

inaptas. Segundo conta que estas foram as razões da inabilitação da

proposta da recorrente. Todavia, não há razão suficiente motivada para

a ocorrência na inabilitação. Aliás, vale destacar que o relatório em

questão é meramente opinativo, não vinculando a decisão da autoridade

competente.1'

5 – Que,  Ademais disto, consta do edital deste

certamente que “(…) 8.6. O Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, poderá

promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e

da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por

ele  estipulado,  contado  do  recebimento  da  convocação,  sob  pena  de

desclassificação da oferta, bem como, poderá solicitar parecer de técnicos
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pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município /RO ou, ainda, de

pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão”. E

também que, “(…)8.7. O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem

a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

(…)

6 – Pois bem,  Quanto ao suposto não atendimento

do item da Alínea “A”, vale frisar que os projetos e produtos ofertados

pela recorrente, além de reconhecida qualidade, atendem integralmente

as  Normas  Nacionais  de  Regulamentação  pertinente(v.g,  ABNT,  NBR,

INMETRO), no que se inclui, evidentemente, a citada barra de tomadas

internas e cabo de alimentação, inclusive nos equipamentos ofertados.

7 – Que,  De outro lado,  Quanto ao suposto não

atendimentodo itemda Alinea “B”, “A”, melhor sorte também não assiste

ao relatório que conduziu a inabilitação da recorrente. a) O modelo

apresentado  em  proposta  Comercial  foi  da  marca  Elo,  Monitor  Touch

Screen Elo Touch Solutions  15,6 pol. Widescreen ET1509L;i)Com isso o

Monitor  apresentado  pela  recorrente  atende  os  requisitos  já  que  o

modelo oferecido é Widescreeen possui resolução horizontal superiora

768, por regra de resolução conforme a ABNT NBR ISO 9241-11:2011 que

determina os requisitos ergonômicos para o trabalho com dispositivos de

interação visual que todos os fabricantes de monitores devem obedecer.

(…)

Nada mais obstante, Conclui que diante as razões

fáticas  alhures  mencionadas  somente  ressaltam  que  a  empresa

questiona sua inabilitação.

II. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

DA TEMPESTIVIDADE
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A Recorrente, VISION SOLUÇÕES TECNOLOGICA LTDA – ME, 

interpôs recurso contra decisão deste Pregoeiro, em razão da sua 

desclassificação no Lote 01. 

O  lote  1,  restou  fracassado  e  aberto  prazo  para

manifestação de recurso de 24(vinte e quatro) horas, o qual, a

empresa  VISION  SOLUÇÕES  TECNOLOGICA  LTDA  –  ME,  manifestou

intenção  de  recorrer  e  em  seguida  encaminhou  suas  razões

tempestivamente,

Art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/02 e Art.

109, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93

III. DO MÉRITO

  Devidamente  analisados  os  argumentos  expendidos,

depreende-se que o presente certame licitatório seguiu na íntegra

os dispositivos contidos no instrumento convocatório, e observou

aos Princípios Constitucionais da Legalidade, da Impessoalidade,

da Moralidade, da Publicidade e da Eficiência, bem como nas Leis

aplicáveis  ao  caso,  quais  sejam:  na  Lei  nº  10.520/02  e

subsidiariamente na Lei nº 8.666/93, que em seu art. 3º, assim

disciplina:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a

observância  do  princípio  constitucional  da

isonomia,  A  SELEÇÃO  DA  PROPOSTA  MAIS

VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO e a promoção

do  desenvolvimento  nacional  sustentável  e

será  processada  e  julgada  em  estrita

conformidade  com  os  princípios  básicos  da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
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da  igualdade,  da  publicidade,  da

probidade  administrativa,  da  vinculação  ao

instrumento  convocatório, do  julgamento

objetivo e  dos  que  lhe  são  correlatos.

(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010).

[Grifamos]

No  que  tange  aos  argumentos  suscitados  pela

recorrente, como se verá adiante as afirmações alinhavadas não

procedem em sua totalidade, senão vejamos:

A – Do que se refere o item 8.6 do edital. 

Neste aspecto, ressaltamos que foi solicitado Parecer

e com base nesse Parecer é que a recorrente teve sua proposta

desclassificada, comprovado no Relatório 091/2019 emitido pelo

Técnico da informática, portando as razões neste questionamento

não encontram guarida;

B – No que se refere o item 8.7 do edital, onde reza

que o Pregoeiro poderá sanar falhas que não altere a substancia

da proposta, a recorrente, mais uma vez não encontra socorro em

sua frágil argumentação, razão pela qual, o Pregoeiro não pode

sanar falhar Técnica, a qual é exclusivamente de conhecimento

técnico,  falha  essa  que  na  visão  do  técnico  que  analisou  as

especificações  técnicas  do  objeto  é  essencial  para  o  bom

desempenho do mesmo.

 C – Da reanalise Técnica da Assessoria Técnica Especializada/

ATESP/TI;

Considerando  o  memorando  004/ATESP/SML,  Fls.

1.602/1.603, onde após reanalise o técnico manteve sua decisão
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postado no Relatório 091/ATESP/2019/SML que ocasionou a

desclassificação da recorrente;

Considerando que houve manifestação da Coordenadoria

Municipal de Tecnologia da Informação – CMTI, referente a este

processo, manifestação esse por meio de reanalise extraoficial no

Relatório nº 076/ASTEP/TI/2019/SML, Fls. 1.604/1.607;

Considerando que o processo em questão é de interesse

da  CMTI,  conforme  consta  o  pedido  inicial  as  fls.  02/51  dos

autos,  quais  as  especificações  foram  elaboradas  pela  citada

CMTI, órgão maior do Município em Tecnologia da Informação;

Considerando os Princípios da supremacia do interesse

público, da Razoabilidade;

Considerando o acima exposto, resolvemos encaminhar

o  recurso  da  recorrente  a  CMTI  por  meio  do  Oficio  nº

304/EQ.03/SML/2019, Fls.  1.608 para que fosse analisado emitido

parecer técnico quanto a análise;

Considerando o Oficio nº 136/DOG/CMTI/SGG/2019, Fls.

1.611/1.612  dos  autos,  que  após  análise  das  razões  recursais

emitiu o mencionado ofício em que APROVA as especificações “Esta

CMTI, CONCLUI O ACEITE COMO apta O Lote 01 – Aline B e A ofertado

pelo Fornecedor, da recorrente no lote 1;

Considerando, ainda, o que expõe “Antemão sugerimos

que esta SML/SEMAD reclassifique o Fornecedor “MICROSERVE” INAPTA

através do Relatório 76/2019/SML – LOTE 05 – A e o Fornecedor

“EMPRESA 3D” INAPTA através do LOTE 04 – A. Segue-se a reanalise

Baixo: (vide Fls. 1.611/1.612 dos autos e no sistema licitacoes-

e,  link  “Listar  documentos”,  bem  como  no  site

wwww.portovelho.ro.gov.br/licitações;

Em síntese, foi devidamente analisado os argumentos

expendidos,  bem  como  o  exposto  no  mencionado  Oficio  nº

136/DOG/CMTI/SGG/2019, Fls. 1.611/1.612 e se tata de objeto de
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suma importância para a administração, os já mencionados

Princípios da supremacia do interesse público, da Celeridade, bem

como,  o  da  Razoabilidade,  acolhemos  o  exposto  no  mencionado

Oficio nº 136/DOG/CMTI/SGG/2019, Fls. 1.611/1.612.

 

IV. DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, com fundamento nos princípios da da

Legalidade,  da  Celeridade,  da  razoabilidade  e  visando  ao

interesse da Administração em todos os atos até então praticados,

considero Parcialmente Procedente o recurso interposto e em Juízo

de  Retratação,  decido  RECLSSIFICAR a  empresa  VISION  SOLUÇÕES

TECNOLOGICA LTDA – ME, CNPJ Nº 05.307.014/0001-76, vencedora do

Lote 01; a empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA,

CNPJ Nº 07.766.048/0001-54, vencedora no Lote 4 e a empresa MICRO

SERVE ELETRONICOS EIRELi – EPP, vencedora no Lote 05 do Pregão

Eletrônio nº 011/2018.

Porto Velho, 02 de maio de 2019.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/SML
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