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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Ref.: Recurso interposto no Pregão acima cujo objeto é o Registro de Preços para Futuras e Eventuais
Aquisições de Serviços Funerárias com o Fornecimento de Umas Mortuárias, Incluindo Suporte,
Paramentações e Translado, em Atendimento as Famílias em Vulnerabilidade Social do Município de Potim,
Conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital, sendo a recorrente a empresa PAROTHEFON
COMÉRCIO DE URNAS MORTUÁRIAS, VELÓRIO E FLORICULTURA LTDA.

Trata—se de Recurso Administrativo interposto pela empresa PAROTHEFON COMÉRCIO DE
URNAS MORTUÁRIAS, VELÓRIO E FLORICULTURA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o número O8.247.359/OOO1-70, contra decisão do Pregoeiro em referência à sua inabilitação,
tendo em vista o não atendimento do item 1.2.4 — Qualificação Técnica, do Anexo II do Edital do certame
licitatório supracitado. ' '

DO RECURSO .
Em síntese, a empresa recursante requer a reforma da  decisão do Pregoeiro que a julgou inabilitada,

pela não apresentação de atestados de capacidade técnica com o quantitativo mínimo de 50% que
comprovem a execução de serviços semelhantes ao objeto do Pregão citado, por entender que houve falha
no atendimento à empresa pela Plataforma BNC, no momento da anexação dos documentos de habilitação
para 0 Pregão Eletrônico, além de entender incorreta a atitude do Pregoeiro em não aceitar documento de
habilitação em vias físicas além do prazo e forma descriminado em Edital.

DA CONTRARRAZÃO ,

. Foi obedecido o prazo para apresentação da contrarrazão, porém o mesmo não foi realizado por
nenhuma outra empresa participante do presente Pregão.

DA TEMPESTIVIDADE __
Cabe ressaltar que o referido recurso administrativo e sua contrarrazão foram realizados de forma "

tempestiva, obedecendo ao prazo e forma estabelecida em Edital.

DO MÉRITO
Em análise do mérito, quanto aos pontos levantados pela recorrente, c o n f r m e
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subScritor, tem-se as seguintes considerações e entendimentos:
a) Em que pese às razões despendidas no recurso, foi realizada diligência com a empresa Bolsa

Nacional de Compras -— BNC, plataforma utilizada pela Prefeitura Municipal de Potim/SP para a realização
dos Pregões Eletrônicos, 0 qual informou através de documento enviado por e—mail, que prestou as devidas
informações referente à upload de documentos —— tamanho do arquivo, tipo de documento, etc. —— mas que
se trata de ação do usuário a anexação dos documentos os quais, não tem limite máximo de tamanho,
devendo apenas ser anexado um arquivo por documento anexado, o que não impede que a empresa crie
uma pasta com todos os documentos que deseja anexar e utilize u m  programa de compactação, o qual
tornaria possível a anexação da pasta com os arquivos necessários. Ou seja,  trata—se de expertise da
empresa licitante a ação pretendida de anexação de  documentos, não cabendo à Administração ou  à
Plataforma a responsabi l idade sobre esta ação;

b) Conforme item 1.1 do Anexo II do Edital, “A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar,
imediatamente após o encerramento da disputa, os seguintes documentos comprobatórios de habilitação,
sendo que tais documentos deverão ser anexados via sistema, concomitantemente com a proposta”, o
quetorna claro que não poderão ser aceitos documentos de  habilitação posteriores à anexação da proposta

. e, aceitar documentos posteriores à abertura das propostas iria em desencontro ao 53º do Art. 43 da Lei Nº
8.6666/93, quanto à inclusão de novo documento no processo licitatório;

c) A abertura de diligências, faculdade do Pregoeiro que deve ser realizada sempre com a finalidade
da busca da proposta mais vantajosa pela Administração, foi realizada a fim de que a empresa recursante
pudesse comprovar a prestação de serviços no  quantitativo mínimo exigido em Edital, podendo o mesmo
ser realizado por meio da apresentação de notas fiscais ou outros documentos que comprovassem o
solicitado referente ao atestado apresentado, nunca pela apresentação de novos atestados de  capacidade.

CONCLUSÃO
O Pregoeiro, pelas razões de  fatos e direitos aduzidas, após análise do recurso interposto,

opina pelo indeferimento ao recurso interposto pela empresa PAROTHEFON COMÉRCIO DE URNAS
MORTUÁRIAS, VELÓRIO E FLORICULTURA LTDA, mantendo a decisão de inabilitação da mesma,
encaminhando o processo à autoridade superior para julgamento.

WWW
André Ll'Jís Soares de Oliveira

Pregoeiro

Potim, 29 de junho de 2021.
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