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PROCESSO ADMEVISTRATIVO N°: 11173/2021

NATUREZA: Recurso Administrativo em Licitação
REFERÊNCIA: 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.
RECORRENTE: MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA

RECORRENTE: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA
RECORRENTE: R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME
RECORRENTE: FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CONTRARRAZÕES: MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRARRAZÔES: R N MOREIRA NETO
CONTRARRAZÕES: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

ASSUNTO: Análise de recursos interpostos por licitantes em processo licitatório.

PARECER JURÍDICO RESTRITO A ANÁLISE DE RECURSOS

I-DO RELATÓRIO:

O presente feito trata da apreciação do recurso interposto pela empresa MQEGA

EMPREENDIMENTOS LTDA, em face da decisão da Pregoeira que habilitou a empresa RN

MOREIRA NETO. O recurso da empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E

ELETRÔNICA LTDA contra a classificação da empresa MEGA EMPREENDIMENTOS

LTDA e da GRÁFICA REI DAVI EIRELI e também contra a sua desclassificação. O recurso
da empresa R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME foi interposto contra

a sua desclassificação e a empresa FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

LTDA em face da decisão da Pregoeira habilitou e classificou a empresa MEGA

EMPREENDIMENTOS LTDA.

As empresas foram intimadas dos recursos interpostos, tendo apresentado

contrarrazões as empresas MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA, R N MOREIRA NETO, e

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA.

Por fim, vieram os autos do processo licitatório conclusos para exame e manifestação

final desta Procuradoria quanto aos aspectos jurídicos do procedimento adotado e do recurso

interposto.

n - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE (PRELIMINAR DE MÉRITO):
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a) Legitimidade - As empresas comprovaram as suas legitimidades para recorrer,

confirmadas através da ata da sessão.

b) Cabimento — As recorrentes interpuseram o presente recurso administrativo com

fundamento na decisão da pregoeira que habilitou, classificou e desclassificou algumas

propostas.

c) Tempestividade - Observa-se que o recurso foi protocolado e recebido

tempestivamente.

ni - DAS RAZÕES RECURSAIS E DA ANÁLISE DO MÉRITO

3.1 MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA

A recorrente MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA se insurge contra a decisão da

Pregoeira que habilitou a empresa R N MOREIRA NETO. Alega que a empresa não cumpriu

com os itens 9.10, 9.10.2 e 9.10.3.

A empresa alega ainda que a recorrida descumpriu com os itens 9.11 e 9.12.1 referente

a qualificação técnica.

O primeiro questionamento foi encaminhado para o Setor Técnico de Contabilidade,

tendo se manifestado que a empresa deveria ter apresentado o balanço patrimonial de 2020,

pois a mesma não se encaixa no conceito de sociedade empresaria limitadas. A Lei 14.030/2020

estabeleceu a possibilidade de prorrogar o prazo da assembléia de sócios, no prazo de 07 meses.

Ocorre que tal dispositivo não se aplicada 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.

O edital de licitação prevê:

9.10 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
9.10.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis 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 atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
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9.10.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (irni) resultantes da aplicação das
fórmulas:

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

Acórdão 1999/2014-Plenário O prazo para aprovação do balanço

patrimonial e demais demonstrações contábeis para fíns de

cumprimento do art. 31 da Lei 8.666/1993 é o estabelecido no art.

1.078 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 fíns de qualificação econômico-financeira, a apresentação dos

documentos contábeis referentes ao exercício imediatamente anterior.

Dessa forma, verifica-se que a recorrida não cumpriu com as normas do edital, não se

aplicando ao referido empresário o prazo de prorrogação para apresentação do balanço.

Referente a qualificação técnica, o edital de licitação descreve 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 papel 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.

Verifica-se que nos documentos apresentados pela empresa na licitação consta

atestado de capacidade técnica referente ao objeto da licitação, tendo sido aceito pela pregoeira.

Nas contrarrazões a empresa apresentou contrato n° 005/2021-SEINC/MA e atestado

de capacidade técnica emitido pelo Govemo do Maranhão. Ocorre que os referidos documentos

apresentados nas contrarrazões foram emitidos e formalizados apenas após abertura da

licitação.

Entretanto, 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.
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Conclui-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

INABILITAÇÂO da empresa R N MOREIRA NETO.

3.2 LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA
3.2.1 CONTRA A CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA MEGA EMPREENDIMENTOS
LTDA

A recorrente LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA se

insurge contra a decisão da Pregoeira que classificou a empresa MEGA

EMPREENDIMENTOS LTDA para os itens 45 e 46. Alega que a recorrida descumpriu com

os itens 10.4 e 10.5 do edital.

1.1. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao
objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra
condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.

1.2. 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.

Considerando que as alegações da recorrente são referente a análise técnica, os

questionamentos foram enviados para o Setor de Informática do Município de Balsas para

verificar a compatibilidade da proposta da empresa com as regras do edital

O Setor de Informática encaminhou para a empresa MEGA e-mail solicitando que a

mesma 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-fí, android 10, 64GB, 8MP, Tela 10.4', atende as especificações técnicas sem

prejuízos ao município referente a qualidade do produto.

Dessa forma, verifica-se que a empresa não descumpriu com as regras do edital,

OPINANDO que o recurso seja indeferido.

3.2.2 CONTRA A CLASSIFICAÇÃO DA GRÁFICA REI DAVI EIRELI
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A recorrente LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA se

insurge contra a decisão da Prcgoeira que classificou a empresa GRÁFICA REI DAVI EIRELI

para o item 08. Alega que a recorrida descumpriu com as normas técnicas do edital.

Considerando que as alegações da recorrente são referente a análise técnica, os

questionamentos foram enviados para o Setor de Informática do Municipio 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 Informática(LS) referente a impressora jato de tinta procede, pois o

modelo oferecido pela empresa Gráfica rei Davi EIRELI não apresenta conectividade wi-fí

(802.11 b/g/n) nem wi-fi, sendo imprescindível o referido recurso de conectividade de rede sem

fio nos locais que possuem demanda desse equipamento".

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.

3.2.3 CONTRA SUA DESCLASSIFICAÇÃO - ITEM 34 e 35

A recorrente se insurge contra a decisão da pregoeira que desclassificou a proposta da

empresa para os itens 34 e 35, por apresentar preços inexequíveis e após abertina de prazo para

comprovar a exequibilidade não juntou 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 seguinte

acórdão, que estabelece que os critérios de aferição da exequibilidade são relativos, devendo ser

facultado ao licitante comprovar a exequibilidade:

Acórdão 3240/2010-PlenárioSÚMULA TCU 262: 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. (GN)

Acórdão 571/2013-Plenário Os critérios objetivos de aferição de

exequibilidade possuem presunção relativa, devendo ser facultado ao
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licitante a possibilidade de demonstrar a viabilidade de sua

proposta. (GN)

Acórdão 674/2020-Plenário 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, irrisórios ou de valor zero,

gerando presunção absoluta de inexequibilidade, admite-se a exclusão

de lance durante a etapa competitiva do pregão. (GN)

O Edital do Pregão Eletrônico n° 028/2021 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.

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 não apresentou nota fiscal, apenas orçamento.

A recorrente em fase recursal juntou uma nota fiscal anterior a licitação, ou seja, em

momento posterior ao solicitado. Dessa forma, não será possível considerar tal documento para

habilitação da empresa, sob pena de afironta ao art. 43, § 3° da Lei. 8.666/93.

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

Conclui-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.

3.3 R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME

A recorrente se insurge contra a decisão da pregoeira que desclassificou a proposta da

empresa para os itens 34, 35, 87 e 88, por apresentar preços inexequíveis e após abertura de

prazo para comprovar a exequibilidade não juntou 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 seguinte

acórdão, que estabelece que os critérios de aferição da exequibilidade são relativos, devendo ser

facultado ao licitante comprovar a exequibilidade:

Acórdão 3240/2010-PlenárioSUMULA TCU 262: O critério definido

no art. 48, inciso 11, § 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. (GN)

Acórdão 571/2013-Plenário Os critérios objetivos de aferição de

exequibilidade possuem presunção relativa, devendo ser facultado ao

licitante a possibilidade de demonstrar a viabilidade de sua

proposta.(GN)

Acórdão 674/2020-Plenário 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
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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. (GN)

O Edital do Pregão Eletrônico n° 028/2021 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 manif^estamente 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.

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.

A empresa SANTOS COELHO COMERCIO LTDA apresentou contrarrazões,

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

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.

3.4 FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

A recorrente FINATTO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA se insurge

contra a decisão da Pregoeira que classificou/habilitou a empresa MEGA

EMPREENDIMENTOS LTDA para o item 12. Alega que a recorrida descumpriu com as

normas técnicas do edital.
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Considerando que as alegações da recorrente são referente a análise técnica, os

questionamentos foram enviados para o 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:

O modelo da impressora informada pela empresa Mega

Empreendimento, multifuncional HP Laseijet M432FDN- Laser Mono,

atende as necessidades técnicas sem prejuízos ao município referente

a qualidade do produto, em virtude de atender as principais necessidade:

Ciclo mensal de impressão de 100 mil cópias;

Digitalização frente e verso;

Cópia frente e verso;

Conectividade USB;

Porta de rede gigabit ethemet 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;

E 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;

A recorrida nas contrarrazões alega que o produto ofertado não trará prejuízo a esse

município, devendo ser mantida a classificação.

Dessa forma, verifica-se que a empresa i^o descumpriu com as regras do edital,

OPINANDO que o reciuso seja indeferido.

IV-DA CONCLUSÃO:

No 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 processada e julgada em estrita conformidade com
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OS princípios básicos da Legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da

publicidade, da probidade, e dos que lhes são correlatos.

Isto posto, esta Procuradoria opina pelo CONHECIMENTO do recurso e no mérito

opina:

1) Em relação à empresa MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA. dar provimento

parcial ao recurso, alterando a decisão da pregoeira para declarar inabilitada a

empresa R N MOREIRA NETO.

2) Em relação à empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA

LTDA. negar provimento ao recurso, mantendo a decisão da pregoeira pela

classificação da empresa MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA.

3) Em relação à empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA

LTDA. dar provimento parcial ao recurso, alterando a decisão da pregoeira para

desclassificar a empresa GRÁFICA REI DAVI EIRELI,

4) Em relação à empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA

LTDA. negar provimento ao recurso, mantendo a decisão da pregoeira que decidiu

pela sua desclassificação.

5) Em relação à empresa R7 DIGITAL IIVFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-

ME. negar provimento ao recurso, mantendo a decisão da pregoeira que decidiu

pela sua desclassificação.

6) Em relação à empresa FINATTO DISTRIBUIDORA DE EOUIPAMENTOS

LTDA. negar provimento ao recurso, mantendo a decisão da pregoeira pela

classificação da empresa MEGA EMPREENDIMENTOS LTDA.

7) Que seja dado prosseguimento aos procedimentos administrativos, devendo a

Pregoeira emitir decisão.

Balsas-MA, 06 de agosto de 2021.
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