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Estado do Maranhão
Prefeitura Münicipal de Balsas/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N®: 11173/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N^ 28/2021

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para
fornecimento de materiais permanentes e suprimentos de informática, visando
atender a grande demanda das Secretarias do município de Balsas-MA.

RECORRENTES:

MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA
R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME
LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

RECORRIDAS:

MEGA EMPREEENDIMENTOS LTDA
R.N. MOREIRA NETO
GRÁFICA REI DAVI EIRELI
SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

CONTRARRAZOANTES:

MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA
RNMOREITANÉTÕ
SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

1. DO RELATÓRIO

No teor deste processo licitatório, cujo objeto é a contratação de
empresa para fornecimento de materiais permanentes e suprimentos de
informática, visando atender a grande demanda das Secretarias do município de
Balsas-MA, as licitantes recorridas MEGA EMPREEENDIMENTOS LTDA; R.N.
MOREIRA NETO; GRÁFICA REI DAVI EIRELI e SANTOS COELHO COMERCIO
LTDA, inicialmente restaram classificadas e habilitadas para o certame deste
objeto em questão, sendo posteriormente contestadas através das razões recursais
a seguir expostas.

Aberta a fase recursal, as recorrentes MEGA EMPREEENDIMENTOS
LTDA; R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME; LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA - EPP e FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
LTDA interpuseram recurso contra a decisão da Pregoeira responsável pela
condução do certame, decisão esta que classificara e habilitara as recorridas, vindo
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as recorrentes exporem siías razões de fato e direito, que serão a seguir

demonstradas.

Ainda quanto à fase recursal, as recorrentes R7 DIGITAL

INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME e LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
- EPP, interpôs recurso em desfavor da decisão da pregoeira, decisão esta que a

desclassificou pelo não atendimento aos critérios de julgamento de proposta, uma
vez que, não demonstrou a exequibilidade dos preços e valores por éla ofertados, o

que culminou nã sua conseqüente desclassificação.

Posteriormente à interposiçâo do recurso pelas licitantes recorrentes,

fora aberto prazo para contrarrazões, tendo as recorridas MEGA

EMPREENDIMENTOS LTDA; RN MOREITA NETO e SANTOS COELHO

COMERCIO LTDA apresentado contrarrazões dentro do prazo legal. Cabe destacar

ainda que, òportunizado e aberto prazo de contrarrazões para resposta por parte
das recorridas, á empresa GRÁFICA REI DAVI EIRELI deixou de apresentar
quaisquer contrarrazões contra o recurso interposto a seu desfavor, mantendo-

inerte e silente.

Em decorrência da existência de temas e matérias de caráter

eminentemente técnico da área de Informática, as razões e contrarrazões recursais

foram remetidas ao Setor de Informática do Município de Blasas/MA, para que esta

realizasse análise e posicionamento através de parecer técnico, tendo assim o feito.

Após, os autos processuais, juntamente com os recursos, contrarrazões

e pareceres técnicos, foram remetidos para a Douta Procuradoria Geral do

Município, para que efetuasse análise do mérito e emitisse parecer jurídico acerca

do teor das razões e contrarrazões recursais.

Desta forma, ps autos deste processo foram encaminhados a esta
Autoridade Superior, para que sejam avaliadas as razões e contrarrazões recursais,

que serão assim objetos desta decisão.

2. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE:

a) Legitimidade - As recorrentes MEGA EMPREEENDIMENTOS LTDA; R7
DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME; LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA - EPP e FINATTO DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA, bem como, as còntrarrazoantes MEGA
EMPREENDIMENTOS LTDA; RN MOREITA NETO e SANTOS COELHO
COMERCIO LTDA, compròvaram suas legitimidades através dos seus
credenciamentos, que as qualificam como licitantes, bem como, por terem
manifestado seu interesse de recorrer durante a sessão, conforme ata;
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b) Tempestividade - Ás recorrentes, bem como, as contrarrazoantes,
apresentaram süas razões e contrarrazões recursais, respectivamente, dentro
do prazo legal;

c) Cabimento - As.razõês e contrarrazões fundamentam-se no disposto no art
109, da Lei n® 8;666/93, expondo suas razões de fato e de direito que
entenderam ser pertinentes.

3 - DA FUNDAMENTAÇÃO

3.1 - RECURSO MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA

No âmbito deste certame, a recorrente MEGA EMPREENDIMENTOS

LTDA se insurge contra a decisão da Pregoeira que habilitou a empresa R N
MOREIRA NETO. Eni tese dé suas alegações, a recorrente contesta o suposto
descumprimento da recorrida no que diz respeito ao item 9.10 (qualificação
econômico-financeiraj e os respectivos subitens 9.10.2 (apresentação do balanço
patrimonial] e 9.10.3 (comprovação da situação financeira por meio dos índices de
Liquidez Geral, Solvência geral e Solvência Corrente] do edital.

A recorrente afirma ainda que, a recorrida descumpriu o disposto na
cláusula de qualificação técnica, precisamente quanto ao item 9.12 (atestado de
capacidade técnica] e seu respectivo subitem 9.12.1 (análise de validade e
veracidade dos atestados], requerendo demonstração da comprovação dos
atestados de capacidade técnica apresentados pela recorrida.

O primeiro-questionamento foi encaminhado para o Setor Técnico de
Contabilidade, manifestando-se o mesmo no sentido de que a empresa recorrida
deveria ter apresentado o balanço patrimonial referente ao ano 2020, e não ao ano
de 2019, uma vez que, a mesma não se encaixa no conceito de sociedade
empresaria limitada ou ÈIRELI, mas sim como Empresário Individual. Desta forma,
destaca-se que Lei 14.030/2020 estabeleceu a possibilidade de prorrogar o prazo
da assembléia de sócios, no prazo de 07 meses, no entanto, ocorre que tal
dispositivo (benefício de prorrogação] não se aplica a recorrida, que teria que
apresentar o balanço até abril de cada exercício financeiro, tendo em vista que é
empresário individual.

Dessa forma, o Departamento de Contabilidade emitiu parecer se
posicionando que o empresário individual preencheu em parte os requisitos
exigidos, tendo em vista que deveria apresentar balanço patrimonial de 2020.
Quanto aos índices de liquidez apresentados a empresa demonstra solidez, pois
apresenta índices de liquidez geral, corrente e seca iguais 135,06.
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O edital de licitaçãò prevê:

. 9.10. QUiaiFICAÇÃO ECÜNÕMÍCO-FINANCEIRA
-9:10.2' Bdanço patrimonial e demonstrações contábeis do último •
éixercício social, já exigivéis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua )
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser i
atualirâdos por índices oficiais quando encerrado há mais de 03
(três) ineses da data de apresentação da proposta;

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será
constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) é Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplicação das fórmulas:

O Tribun^ de Contas da União já se posicionou sobre o tema:

O prazo para aprovação do balanço patrimonial e demais
demonstrações contábeis para fins de cumprimento do art. 31 da Lei
8,666/1993 é o estabelecido no art 1.Õ78 do Código Civil, portanto, até o
quarto mês seguinte ao término do exercício social (30 de abril). Desse
modo, ocorrendo a sessão de abertura de propostas em data posterior a
este .limite, toma-se exigível, para fins de qualificação econômico-
fínanceira, a apresentação dos documentos contábeis referentes ao
exercício imediatamente anterior. - Acórdão 1999/2014-Plenário-TCU

Diante disso, levando em consideração ao estabelecido iio edital, bem como, no
posicionamento jurisprudencial vigente, observa-se que a recorrida deixara de cumprir
corretamente o disposto no instrumento convocatório, uma vez que, não se aplica ao i
referido empresário 'o prazo de prorrogação para apresentação do balanço, sendo
inaceitável a aceitação dO:^balanço patrimonial referente ao exercício de 2019.

No que diz réspeito às alegações da recorrente quanto ao não atendimento dos
critérios de qualificação técnica por parte da recorrida, em análise ao edital de licitação, ,
este estabelece que:

9.12. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou '
.privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece bens ou
materiais compatíveis com o objeto deste Pregão. O atestado deverá ser '
impresso em papei timbrado do emitente, constando seu CNPJ e
endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores,
administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com
expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.
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Verifica-se que, lios documentos apresentados pela empresa na
licitação consta o referido atestado de capacidade técnica, que assim engloba o
objeto da licitação em questão, tendo sido aceito pela pregoeira.

Nas cpntirarrazões a recorrida apresentou o contrato n^^ 005/2021-
SEINC/MA e atestado de capacidade técnica emitido pelo Governo do Maranhão.
Ocorre que os referidos documentos apresentados nas contrarrazões foram
emitidos e formalizados apenas após abertura da licitação.

Entretáritò,':seguindo a linha de decisão da Pregoeira, não se observa
irregularidade na aceitação do atestado fornecido pela empresa nos documentos
de habilitação, pois atesta que a mesma já forneceu o objeto licitado.

Em sede de seu parecer jurídico, a Douta Procuradoria do Município
manifestou-se da seguinte forma, no que diz respeito à análise das razões
recursais;

"Diante disso, observa-se que a recorrida deixara de cumprir com as
normas do edital, não se aplicando ao referido empresário o prazo de
prorrogação para apresentação do balanço. [....] Çonclui-se, portanto, que
as alegações trazidas pela recorrente são procedentes em partes,
opinando esta Procuradoria pelo deferimento em parte do recurso, o que
levará a INABILITAÇÃO da empresa R N MOREIRA NETO."

Portanto, .diante todo o acima exposto, com base no Parecer jurídico e
no Parecer Técnico expedido pela Douta Procuradoria e pelo Setor Técnico de
Contabilidade, respectivamente, em observância aos aspectos e dispositivos legais
e posicionamentos jurisprudenciais, conclui-se que, as razões de fato e mérito
arguidas pela recorrente merecein prosperar em parte.

Desta forma, esta Autoridade Superior decide pela PROCEDÊNCIA em
parte das razões recursais interpostas pela recorrente MEGA
EMPREENDIMENTOS LTDA, resultando assim na INABILITAÇÃO da licitante
recorrida R N MOREIRA NETO, bem como, decido ainda pela retificação da decisão
da Pregoeira que.classificou e habilitou à recorrida, procedendo, desta forma, sua
inabilitação.

:i.2 - RECURSO LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

3.2.1 - CONTRA A Classificação da empresa mega empreendimentos
LTDA

A recorrente LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA se
interpôs recurso contra a decisão da Pregoeira que classificou a recorrida MEGA
EMPREENDIMENTOS LTDA, para os itens 45 e 46. Em sede de suas alegações, a
recorrente atesta que, a recorrida descumprira com o disposto nos itens 10.4

éK
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[oferta precisa] e-10.5 [proposta em acordo aos termos editalícios] do edital, visto
que a recorrida não informou "òs modelos de tabletes ofertados para os itens 45 e
46, apenas a marca, Samsung". Desta fprma, em relação aos tópicos do edital
atacados, dispõe-se estes:

10.4. A oferta deverá sei* firme e precisa, limitada, rigorosamènte, ao

,  .objeto deste Edital, sem. conter alternativas de preço ou de qualquer
• outra condição que induza o julgamento a mais de üm resultado, sob
pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
.não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali
contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

Considefãndo que, as alegações da recorrente sãó referentes a análise
técnica, os questionamentos foram enviados para o Setor de Informática do
Município de BalsaS pará verificar a compatibilidade da proposta da empresa com
as regras do edital. 0 Setor de Informática encaminhou para a empresa MÈGA e-
mail solicitando que a ihesma preste esclarecimento sobre a modelo do tablete
[itens 45 e 46), o que foi atendido pela empresa.

Após. análise do Setor Técnico de informática, foi emitido o seguinte
despacho: "O modelo do tablete informado pela empresa Mega Empreendimento,
Tablet Samsung Galaxy Tab A&, 4G, wi-fi, android 10, 64GB, 8MP, Tela 10.4',
atende as especificações técnicas sem prejuízos ao município referente a
qualidade do produto."

Neste ensejo, é possível observar que, com base no que fora atestado
pelo setor de informática,'a empresa recorrida cumprira devidamente as regras do
edital e ainda as descrições técnicas exigidas, sendo, portanto, infundadas as
razões recursais.

Em sede dê seu parecer jurídico, a Douta Procuradoria do Munícipio
manifestou-se da seguinte forma, no que diz respeito à análise das razões
recursais:

"Dessa forma, verifica-se que a empresa rião descumpriu com as regras
do edital, OPINANDO que o recurso seja indeferido."

Por cònsegüihte, ante o acima exposto, em observância ao Parecer
Jurídico e no Parecer Técnico expedido pela Douta Procuradoria e pelo Setor
Técnico da Informática, respectivamente, em observância aos aspectos e
dispositivos aqui elencados, conclui-se que, as razões de fato e mérito arguidas
pela recorrente não merecèm prosperar.
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Destá forma/esta Autoridade Superior decide pela IMPROCEDÊNCIA
das razões recursais interpostas pela recorrente LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA - EPP, bem como, decido por MANTER a decisão da Pregoeira que

classificou e habilitou à recorrida, permanecendo, portanto classificada e
habilitada a empfésa MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA.

3.2.2 - CONTRA A CLASSIFICAÇÃO DA GRÁFICA REI DAVI EIRELI

A recorrente LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA,

em sede de suas razões recursais, insurge-se contra a decisão da Prègoeirã que
classificou a empresa GRÁFICA REI DAVI EÍRELI, que vencera o produto referente
ao item 08 do modelo-de proposta [impressora multifuncional laser]. Em suas
alegações, a recorrente, contesta que a recorrida descumpriu com as normas
técnicas do edital, visto que, o produto ofertado "não possui conexão compatível"
nem "wi-fi direct", não atendendo supostamente ao que fora exigido no edital.

Considerando que, tais alegações da recorrente são possuem caráter e
teor eminentemente técnico, qs questionamento foram remetidos à análise técnica,
sendo assim submetidas'ao Setor de Informática do Município de Balsas para

verificar a compatibilidade da proposta da empresa com as regras do edital
Após análise do Setor Técnico de informática, foi emitido o seguinte

despacho: "A alegação da empresa Real lnformática[LS} referente a impressora
jato de tinta procede, pois o modelo oferecido pela empresa Gráfica rei Davi
EIRELI não apresenta conectividade wi-fi [802.11 b/g/n] nem wl-fi, sendo
imprescindível oTeférido recurso de conectividade de rede sem fio nos locais
que possuem demaiidáidesse equipamento".

Neste ensejo, é possível observar que, com base no que fora atestado
pelo setor de informática, a empresa recorrida descumprira as exigências relativas
às descrições e especificações técnicas exigidas neste edital, sendo, portanto,
procedentes as razões recursais da recorrente.

Em sede de seu parecer jurídico, a Douta Procuradoria do Munícipio
manifestou-se da seguinte forma, no que diz respeito à análise das razões
recursais:

"Dessa forma, verifica-se que a empresa descumpriu com .as regras do
edital, OPINANDO que seja deferido o recurso para desclassificar a
empresa GRÁFICA REI DAVI EIRELI para o item 08".

Portanto, diante todo o acima exposto, com base no Parecer Jurídico e
no Parecer Técnico expedido pela Douta Procuradoria e pelo Setor Técnico de
Informática, respectivamente, em observância aos aspectos e dispositivos legais.
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conclui-se que, as razões de fáto e mérito arguidas pela recorrente encontram-se
devidamente furidadas^e, portanto, merecem prosperar.

Destàformai estã Autoridade Superior decide pela PROCEDÊNCIA em
das razões recursàis^ânterpostas pela recorrente LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
E ELETRÔNICA LTDÁ, resultando assim na DESCLASSIFICAÇÃO da licitante
recorrida GRÁFICA REI DAVÍ ÉIRELI, bem como, decido ainda pela retificação da
decisão da Pregoèira que classificou e habilitou à recorrida, procedendo, desta
forma, sua desçiãssifícação.

3.2.3 - CONTRA SUA DESCLASSIFICAÇÃO - ITEM 34e 35

A recorrente LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA
manifestou-se contráriá à decisão da pregoeira que desclassificou sua proposta
para os itens 34 e 35 licitados neste certame, em decorrência dá mesma apresentar
preços inexequíyeis; bem como, após abertura de prazo para comprovar a
exequibilidade não juntou a documentação solicitada, interpondo assim recurso
administrativo. Em sede de suas razões recursais, a recorrente alegou que, a
mesma fora desçlassificáíia de "maneira indevida".

Em observância às alegações recursais, faz-se necessário verificar o
posicionamento do Tribunal de Contas. Observa-se qúe a conduta adotada pela
Pregoeira encontra-se devidamente baseada nos seguintes posicionamentos
jurisprudenciais, que estabelecem que os critérios de aferição da exequibilidade
são relativos, devendo ser facultado ao licitante comprovar a exequibilidade:

o critério definido no art. 48, inciso II, § 1®, alíneas "a" e "b", da Lei
8.666/1993 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de
preços,, devendo a Administração dar à licitante a .oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta. Acórdão 3240/2010-

, Plenário,SÚMULA TCU 262:

Òs critérios objetivos de aferição de exequibilidade possuem presunção
relativa, devendo ser facultado ao licitante a possibilidade de
demonstrar a viabilidade de sua proposta. Acórdão 571/2013-Plenário -
TCU

O juízo do pregoeiro acerca da aceitabilidade da proposta deve ser feito
após a etapa competitiva do certame (fase de lances], devendo o licitante
ser convocado para comprovar a exequibilidade da sua proposta antes
de eventual desclassificação. Apenas em situações extremas, quando os
lances ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórips.ou de valor
zero, gerando presunção absoluta de inexequibilidade, admite-se a
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exclusão de lance durante a etapa competitiva do pregão. Acórdão
674/2020-Plenário-TCU

O Edital do Pregão Eletrônico n° 028/2021, por sua vez, estabelece que:

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar
. preço final superior ao preço máximo fixado [Acórdão n® 1455/2018 -
TCU - Plenário], ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

' 8.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

Desta forma, em observância ao acima disposto, não restam dúvidas
que a recorrente descumprira com os termos do edital, no que diz respeito à
exequibilidade de seus preços.

A recorrente, em fase recursal, juntou uma nota fiscal em momento

posterior ao solicitado. Dessa forma, não será possível considerar ou aceitar tal
documento juntado pela empresa, sob pena de afronta ao art 43, § 3- da Lei.
8.666/93.

Art 43. A licitação será processada e julgada com observância dos
seguintes procedimentos: § 3® - É facultada à Comissão ou autoridade
superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada á inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta.

Neste ensejo, é possível observar que, com base no edital, a empresa
recorrente descumprira as exigências relativas a apresentação de propostas e
demonstração dá exèqüibilidàde dos preços por este ofertados, sendo, portanto,
improcedentes as razões recursais da recorrente.

Em sede de seu parecer jurídico, a Douta Procuradoria do Munícipio
manifestou-se da seguinte forma, no que diz respeito à análise das razões
recursais:

"Analisando o processo, verifica-se que o recorrente descumpriu com as
normas do edital. A pregoeira verificando que a proposta tinha indícios
de inexequibilidade oportunizou a apresentação de notas fiscais que
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comprovássem a exequibilídade. Entretanto a empresa recorrente

, não apresentou nota fiscal, apenas orçamento.

Concíui-se, portanto, que as alegações trazidas pela recorrente não
merecem prosperar, OPINANDO que seja mantida a DESCLASSIFICAÇÃO
da empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA."

Por eóhseguinte, ante o acima exposto, em observância ao Parecer

Jurídico expedido pélá Douta Procuradoria em relação aos aspectos e dispositivos
aqui elencados, còncjui-se que, as razões de fato e mérito arguidas pela recorrente
não merecem prosperar.

Desta forma, esta Autoridade Superior decide pela IMPROCEDÊNCIA
das razões recursais Interpostas pela recorrente LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA - EPP, bem como, decido por MANTER a decisão da Pregoeira que
desclassificou à recorrente, permanecendo, portanto desclassificada a empresa
LS SERVIÇOS DE INFÒáMÁTICA LTDA - EPP.

3.3 - RECURSO R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME

A recorrente se insurge contra a decisão da pregoeira que desclassificou
a proposta da eniprésa para os itens 34, 35, 87 e 88 licitados neste certame, por
apresentar preços iríéxequíveis e, após abertura de prazo para comprovar a
exequibilidade não haver juntado a documentação solicitada.

Sobre as alegações, necessário verificar o posicionamento do Tribunal
de Contas. Observa-se que a conduta adotada pela Pregoeira encontra-se
devidamente baseada no se^inte acórdão, que estabelece que os critérios de
aferição da exequibilidade são relativos, devendo ser facultado ao licitante
comprovar a exequibilidade:

o critério definido no art 48, inciso II, § alíneas "a" e "b", da Lei

8.666/1993 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de
preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta. Acórdão 3240/2010-
Plenário - SÚMULA TCU 262.

Os critérios objetivos de aferição de exequibilidade possuem presunção
relativa, devendo ser facultado ao licitante a possibilidade de
demonstrar a viabilidade de sua proposta. Acórdão 571/2013-Plenário-
TCU

O juízo do pregoeiro acerca da aceitabilidade da proposta deve ser feito
após à èCapa competitiva do certame (fase de lahcésj, devendo o licitante
ser convocado para comprovar a exequibilidade dã sua proposta antes
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. V,. . I .'de evehtual desdassíficação.. Apenas em situações extremas^ quando os
lances ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor

zero, gerando presunção absoluta de inexequibilidade, admite-se a

^exclusão., de lance durante a etapa competitiva do pregão. Acórdão

674/2020-PIenário-TCU

O Edital do Pregão Eletrônico 028/2021 estabelece que:

8.3. Será desclassifícada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar

^ preço final superior ao preço máximo fixado [Acórdão n® 1455/2018 -

' TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

. 8.3.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
oií unitários simbólicos, irrisórios ou de valbr zero, incompatíveis com os
•preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dós respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

Desta forína, em observância ao acima disposto, não restam dúvidas

que a recorrente descumprira com os termos do edital, no que diz respeito à
exequibilidade de seus preços.

Neste ensejo, é possível observar que, com base no edital, a empresa
recorrente descumprira as exigências relativas a apresentação de propostas e
demonstração da exequibilidade dos preços por este ofertados, sendo, portanto,
improcedentes as razões recursais da recorrente.

A  empresa. SANTOS COELHO COMERCIO LTDA apresentou

contrarrazões, solicitando que seja mantida a decisão da pregoeira que
desclassificou a empresa recorrente.

Em sede de seu parecer jurídico, a Douta Procuradoria do Município
manifestou-se da se^inte forma, no que diz respeito à análise das razões
recursais:

"Analisando o processo, verifica-se que o recorrente descumpriu com as
normas do edital. A pregoeira verificando que a proposta tinha indícios
de inexequibilidade oportunizou a apresentação de notas, fiscais que
comprovassem a exequibilidade. Entretanto a empresa recorrente

apresentou nota fiscal com emissão posterior ao edital e para os itens 87
e 88 não apresentou nota fiscal [...]Conclui-se, portanto, que as alegações
trazidas pela recorrente não merecem prosperar, OPINANDO que seja
mantida a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa R7 DIGITAL INFORMÁTICA E
SERVIÇOS LTDA-ME"
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Por cónseguinte, ante o acima exposto, em observância ao Parecer
Jurídico expedido p^a;í)oúta Procuradoria em relação aos aspectos e dispositivos
aqui elencados, conclui-se que, as razões de fato e mérito argüidas pela recorrente
não merecèm prpsperp:"^^ .

Desta forma, esta Autoridade Superior decide pela IMPROCEDÊNCIA
das razões recursais interpostas pela recorrente R7 DIGITAL INFORMÁTICA E
SERVIÇOS LTOÁ-MEi bem còmp, decido por MANTER a decisão da Pregoeíra que
desclassificou à reçòrrente, permanecendo, portanto desçlassifiçada a empresa
R7 DIGITAL INFÓRMTICA È SERVIÇOS LTDA-ME.

3.4 - RECURSO FINAT^-O DISTRIBUIDORA DE EOUIPAMENTOS LTDA

A recorrehte FINÂTTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA se
insurge contra a decisão da Pregoeira que classificou/habilitou a empresa MEGA
EMPREENDIMENTGSÍTDA pára o item 12. Alega que a recorrida descumpriu com
as normas téçmças d^

Considerando que as alegações da recorrente são referente a análise
técnica, os questionámentds foram enviados para o Setor de Informática dp
Município de Balsas para verificar a compatibilidade da proposta da empresa com

as regras do edital

Após análise do Setor Técnico de informática, foi emitido o seguinte
despacho:

"O modelo da impressora informada pela empresa Mega
Empreendimento, multifuncional HP Laserjét M432FDN- Laser Mono,
atende necessidades.técnicas sem prejuízos ao município referente
a qualidade do produto, em virtude de atender as principais necessidade:
Gicío mensal de impressão de 100 mil cópias;
Digitalização frente e verso;

Cópia frente e verso;
Conectividade USB;

Pomde rede gigabit ethernet 10/100/1000;
A divergência no clock do processador não acarreta em prejuízo
significativo de desempenho devido a diferença de clock;
A divergência da quantidade de memória pode ser sanado pelo
fornecedor em virtude da expansibilidade de 256 mb para 512 mb;
É de um fabricante nacional, o que proporciona mais facilidade em
compra/recarga de cartuchos, reposição de peças e assistência técnica
autorizada;

Há uma lei que beneficia produtos nacionais em licitações em detrimento
de outros produtos de características similares;"
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Neste eiiséjã é possível observar que, com base no que fora atestado
pelo setòr de iriformática,. a empresa recorrida cumprira devidamente com às

exigências relativas 'às descrições e especificações técnicas exigidas neste edital,

sendo, portanto; impròcedèntés ás razões recursais da recorrente.
A recorrida nas contrarrazões alega que o produto ofertado não trará

prejuízo a esse município, devendo ser mantida a classificação.

Eih-sèüè de .seu parecer jurídico, a Douta Procuradoria dò Munícipio

manifestou-se dá- se^inte forma, no que diz respeito à análise das razões

recursais:

"Dessa forma, verifica-se que a empresa não descumpriu

com as regras do edital, OPINANDO que o recurso seja

indeferido."

Por conseguinte, ante o acima exposto, em observância ao Parecer

Jurídico expedido! pela Douta Procuradoria e ao Parecer Técnico emitido pelo Setor
de Informática, em.rêlação aos aspectos e dispositivos aqui elencãdos, conclui-se
que, as razões de fato e iriérito. arguidas pèla recorrente não merecem prosperar.

Desta forma,, esta Autoridade Superior decide pela IMPROCEDÊNCIA
das razões recursais interpostas pela recorrente FINATTO DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS L^DA; bem como, decido por MANTER a decisão da Pregoeira

que classificou é habilitou à recorrida, permanecendo, portanto classificada e

habilitada a empresá MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA.

4-CONCLUSÃO .

É certo que o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio, bem como Esta
Autoridade Competente buscam incansavelmente o respeito que lhe é devido, pelo

cumprimento de todos os déveres legais estabelecidos pela Constituição Federal,
pela Lei n- 8666/93 ê pela Lei n° 10.520/02.

Nos termos do artigo 3^ 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 prôcessada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da Legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade^ da probidade, e dos que lhes são correlatos.

A decisão do Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio foi alicerçada nos
termos legais e entendimentos legais, bem como nos termos do edital e exame da
documentação apresentadas pelas empresas participantes.
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Portanto, no exame aprofundado dos autos e dos elementos neles

contidos, bem como, da análise do mérito recursal da recorrente e contrarrazões

da recorrida, esta Autpridade Superior se posiciona nos seguintes termos;

a] Decido peja PRQCÈDÊNCIA em parte das razões recursais interpostas pela
recorrente MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA, resultando assim na

INABILITAÇÃO da íicitante recorrida R N MOREIRA NETO, bem como, decido
ainda pela retificação da decisão da Pregoeira que classificou e habilitou à

recorrida, procedendo, desta forma, sua inabllltação.

b] Decido pela IMPROCEDÊNCIA das razões recursais interpostas pela recorrente
LS SERVIÇOS DETNEORMÁTICA LTDA - EPP, bem como, decido por MANTER a
decisão da Prêgòeirá que classificou e habilitou à recorrida, permanecendo,
portanto classificada e habilitada a empresa MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA.

c] Decido pela PROCEDÊNCIA em das razões recursais interpostas pela
recorrente LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA, resultando

assim na DESCLASSIFICAÇÃO da Íicitante recorrida GRÁFICA REI DAVI EIRELI,
bem como, decido ainda pela retificação da decisão da Pregoeira que classificou e
habilitou à recorrida, procedendo, desta forma, sua desclassificação.

d] Decido pela IMPROCEDÊNCIA das razões recursais interpostas pela recorrente
LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, bem como, decido por MANTER a
decisão da Pregoeira que desclassificou à recorrente, permanecendo, portanto

desclassificada a empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.

e] Decido pela IMPROCEDÊNCIA das razões recursais interpostas pela recorrente
R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME, bem como, decido por
MANTER a decisão da Pregoeira que desclassificou à recorrente, permanecendo,

portanto desclassificada a empresa R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS
LTDA-ME.

f] Decido pela IMPROCEDÊNCIA das razões recursais interpostas pela recorrente
FINATTO DlStRIBUIDÓRA DE EQUIPAMENTOS LTDA, bem como, decido por
MANTER a decisão da Pregoeira que classificou e habilitou à recorrida,

permanecendo, poitánto clãssificada e habilitada a empresa MEGA
EMPREENDIMENTOS LTDA.
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g) Dar ciência da decisão a todos os licitantes;

h} Pelo prosseguimento e, continuidade dos atos processuais.

Balsas /MA, 10 de agosto de 2021.

&■ .
Çaínilá Ferreira Costa

Secretária de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária
(Autondade Competente)
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