
PREFEITURA MUNICIPAL DE 'POTIM
- TERRA DO ARTESANATO -

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÓES

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 033/2022
PREGÃO (ELETRÓNICO) Nº 015/2022

EDITAL Nº 021/2022

JULGAMENTO AO RECURSO

REF.: Interposição de Recurso Administrativo acerca do resultado do item 01 do Pregão em epígrafe, cujo
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA.

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa VANGUARDA INFORMATICA LTDA
EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 27.975551/0001-27, contra decisão
do Pregoeiro em referênóia à desclassificação de  sua proposta para o item 01 do presente Edital do certame
licitatório supracitado.

DO RECURSO
Em síntese, a empresa recorrente solicita a revisão da decisão do Pregoeiro de desclassificação de

sua proposta para o item 01 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO - CONFORME TERMO DE
REFERÉNCIA por entender que a empresa cumpriu todas as exigências referentes à habilitação e
atendimento aos requisitos solicitados, além de  afirmar a obrigação do  Pregoeiro em realizar diligências para
sanar possíveis dúvidas ou erros formais referentes à documentação de habilitação ou  proposta, a fim de
resguardar à Administração àquela que seria a proposta mais vantajosa à esta, do ponto de vista de
qualidade e preço.

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 foi realizado de forma tempestiva, obedecendo

ao prazo e forma estabelecidos em Edital.

DO MÉRITO
Em análise do mérito, quanto aos pontos levantados pela recorrente, conforme entendimento

subscritor, tem-se as seguintes considerações e entendimentos:
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a) Em que pese às razões despendidas no  recurso, o Termo de Referência do presente Edital é
suficientemente claro na descrição do item 01 - COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO - CONFORME
TERMO DE REFERÉNCIA, onde se é solicitado: DESKTOP COM CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR EPEAT
GOLD O U  SUPERIOR; e ainda no Anexo III — Modelo de  Proposta Comercial, onde é solicitado catálogo do
produto ofertado: Junto à Proposta Readequada, que deverá ser enviada em até 02 (duas) horas após a
sessão, deverá ser também encaminhado via e-mail cópia de material divulgado pelo fabricante contendo
descrições técnicas que comprovem o atendimento aos requisitos estabelecidos. Desta forma, fica evidente
a necessidade de  apresentação de  comprovação de  atendimento dos requisitos solicitados, além da clareza
das informações quanto ao prazo e forma de atendimento deste;

b) A empresa recorrente ao sagrar-se vencedora do item 01, após a desclassificação da proposta da
licitante IRMAOS RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA pelo não atendimento ao
mesmo item que desclassificou a recursante, encaminhou a proposta readequada ao item, dentro do prazo
estipulado pelo Pregoeiro em sessão, o qual foi encaminhado ass'i'r'n' qge..recebido, ao Setor de Tecnologia
da Informática da Prefeitura Municipal de Potim/SP, o qual apontou o não ate'ndimento, tendo em vista que
o mesmo possui a certificação EPEAT SILVER, em desacordo com a solicitação do item anterior;

c) A abertura de diligências, faculdade do Pregoeiro que deve ser realizada sempre com a finalidade
da busca da proposta mais vantajosa para a Administração, no entendimento do Pregoeiro a partir da
informação apresentada, não foi necessária, pois não compreende situação em que houve falta de
informação que pudesse gerar dúvidas em relação ao atendimento ou não, ou ainda falha ou equívoco que
poderia ser sanado pela abertura de  diligência, pois conforme abaixo, não restou dúvidas da certificação do
equipamento ofertado pela recorrente:

ThinkCentre M755 Gen 2

Product Summary:

* : Product Type: Desktop

0 Registered lh: United States

Manufacturer: Lenºvo

EPEATTler: Silver
comunas &
D'SPWS Registratioa 2020-1244

Product Sums: Active

Manufacmrer Part Number(s): 11JA, 11.18, 11R7, 11RB
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d) Após a avaliação realizada pelo setor técnico, o Pregoeiro informou via chat na plataforma do
Pregão Eletrônico BNC, a desclassificação da licitante recorrente para o item 01, sendo que, a partir daí a
mesma encaminhou e-mail, que segue anexo deste relatório, com certificação diferente daquela
anteriormente informada, o qual não foi aceito pelo Pregoeiro devido à informação dúbia e fora de prazo
prestada pela empresa.

e) Convém frisar que o pedido da empresa conforme recurso, não se vislumbra a juntada de
documentos complementares, que viriam a comprovar condição pré-existente, que ocorreria caso a empresa
fosse omissa na informação acerca da certificação e houvesse aí sim a necessidade da  diligência: trata-se
de substituição/inclusão de documento que venha modificar a proposta inicial da licitante, o que não encontra
respaldo legal para tal complementação.

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

acolhimento do  mesmo, tendo em vista a tempestividade do mesmo e no mérito decidejulgar improcedente
o recurso apresentado pela empresa VANGUARDA INFORMATICA LTDA EPP, mantendo a decisão de
desclassiflcação para o item 01 de sua proposta, encaminhando o processo à autoridade superior para
julgamento.

Potim, 21 de junho de 2022.

%% %Zw!
B'runo Camilo França de Abreu

Pregoeiro
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