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DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO  
LICITAÇÃO DO PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 004/2020 – CRF/MG – PROCESSO Nº 

049/2020  

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Divisórias modular removível, 
inclusive portas, instalação/montagem para nova SEDE do CRF/MG localizada a Rua Rodrigues 
Caldas 493, Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG -  sob o regime de fornecimento integral, 
conforme especificações contidas no instrumento convocatório.  

RECORRENTE  

 

Esplanada Indústria e Comércio de Divisórias Ltda - CNPJ: 06.031.911/0001-62.  

RECORRIDO 

 

PREGOEIRO(A)  

Trata-se de Recurso interposto pela empresa Esplanada Indústria e Comércio de Divisórias Ltda,  na 
forma da legislação vigente e de acordo com o Edital de Licitação, interpor RECURSO 
ADMINISTRATIVO com fulcro no artigo 109, inciso I, alínea “a” e demais dispositivos legais 
pertinentes à matéria, exercendo seu Direito de Petição, assegurado no artigo 5°, inciso XXXIV, 
alínea “a”, da Constituição Federal, em face de ato administrativo praticado pelo PREGOEIRO(A) do 
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) no Edital de Pregão Eletrônico n° 
004/2020.  

I. DAS PRELIMINARES 

 

Em sede de admissibilidade, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse 
processual, fundamentação, pedido de provimento ao recurso, reconsideração das exigências e 
tempestividade, conforme comprovam os documentos acostados ao Processo de Licitação.  

II. DOS FATOS  

 

A empresa ESPLANADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS LTDA tiveram sua Adjudicação 
Anulada após verificação de alguns fatos: o Atestado de capacidade técnica e o Certificado de 
conformidade demonstraram que a empresa trabalha com espessuras de divisórias de 75 a 80 mm 
sendo que no Edital – Termo de Referência Anexo I desse processo deixa claro que a espessura das 
divisórias deverá ser de 85 mm.   

III. DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE 
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Inconformada com a Anulação da Adjudicação, a recorrente apresentou as razões do recurso, cujos 
pontos principais seguem abaixo:   

De maneira sucinta, alegou que:  

- A COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA DA RECORRENTE  

- Ao contrário da conclusão a que chegou a D. Comissão, a Recorrente comprovou sua capacidade 
técnica para fornecer o objeto do contrato que se repita é a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de Divisórias modular removível, inclusive portas, instalação/montagem para 
nova SEDE do CRF/MG. 
- O fornecimento de divisórias é o objeto social da Recorrente, que o exerce há mais de 8 anos e 
que tem larga experiência no fornecimento de produto/serviço, como o que se visa contratar, para 
os mais diversos órgãos da Administração Pública Federal e estadual, inclusive em Minas Gerais. 
Como pode ser observado nos atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que 
comprova a sua experiência, tanto em quantidade fornecida como nas espessuras das divisórias 75, 
80, 100 mm. 
- Portanto, não há o que se questionar a expertise da Recorrente no que diz respeito à sua 
capacidade técnica em fornecer o objeto do presente certame. 
- Ademais, o próprio Instrumento convocatório admite a variação, em 5%, nas medidas contidas no 
descritivo detalhado das divisórias. 
- Como a Recorrente demonstrou sua capacidade técnica para fornecer o objeto contratado dentro 
da margem de 5% das medidas constantes da especificação técnica, não há razão para a anulação 
da adjudicação.  

- A ADOÇÃO DO FORMALISMO MODERADO EM PROCESSOS LICITATÓRIOS  

- A INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE A ANULAÇÃO DO ATO E A LEI 9.784/99  

- A AUTONOMIA DAS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO E O PRINCÍPIO PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF 

 

IV. DO PEDIDO DO RECORRENTE 

 

Por todo o exposto, não resta à recorrente senão protestar pela modificação da decisão que anulou 
a adjudicação, mantendo-se a decisão anterior que adjudicou o objeto do presente processo 
licitatório à Recorrente.  

V. DAS CONTRARRAZÕES 

 

Divulgado o presente recurso, na forma ordenada pelo Inciso XVIII do Artigo 4º da Lei nº 
10.520/2002, e conforme o Edital do Pregão Eletrônico n° 004/2020, a empresa MARCENARIA 
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SULAR LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 89.278.519/0001-40 
apresentou as seguintes contrarrazões:   

VI. DOS MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE 

 

A contrarrazoante participou do Pregão Eletrônico nº 04/2020 que tinha por objeto Contratação de 
empresa especializada para fornecimento de Divisórias modular removível, inclusive portas, 
instalação/montagem para nova SEDE do CRF/MG localizada a Rua Rodrigues Caldas 493, Santo 
Agostinho – Belo Horizonte/MG -  sob o regime de fornecimento integral, conforme especificações 
contidas no instrumento convocatório.  

PRELIMINARMENTE 

Cumpre tecer algumas considerações preliminares, a fim de nortear o entendimento do órgão 
licitante no sentido da total improcedência do recurso interposto. Além de totalmente descabidas 
as impugnações pontuais em relação ao produto, alguns aspectos de mérito devem ser 
esclarecidos.  

a) As exigências do edital são claras em relação às especificações do produto ofertado  
As especificações do produto ofertado pela recorrente não atendem às exigências do edital, 
bastando uma análise dos documentos apresentados pela própria empresa. Portanto, cabe à 
Administração exercer o poder-dever de acompanhar o cumprimento do contrato, observando se o 
produto ofertado confere com as especificações técnicas postas na lei do certame, tomando as 
providências cabíveis em caso de infração, como se apresenta no caso concreto, onde a Sra. 
Pregoeira, de forma fundamentada, desclassificou a recorrente.   

b) Da Certificação da ABNT para o produto e o Atestado de Capacidade Técnica    

A recorrente alega ter apresentado documentos atinentes à sua capacidade técnica que preenchem 
as exigências do edital. Conforme constou das razões do recurso, “a licitante comprova a sua 
experiência, tanto em quantidade fornecida como nas espessuras das divisórias 75, 80 e 100 mm”.   

No entanto, ao analisar-se os documentos apresentados, estes não fazem qualquer menção a 
divisórias com espessura de 100 mm, mas tão somente 75mm e 80mm.  
O Certificado de Conformidade da ABNT nº 299.002/20 refere-se a divisórias com 80 mm de 
espessura. Já o atestado de capacidade técnica expedido pelo Ministério da Justiça traz na 
“Descrição das Atividades Desenvolvidas” nos seus itens 1, 2 e 3, divisórias com 75 mm e 80 mm.   

Portanto, nenhum dos documentos faz qualquer menção às divisórias com 100 mm de espessura, 
portanto flagrantemente insuficientes para atender à comprovação da qualificação técnica.   
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De outra banda, a alegada regra de tolerância de 5% suscitada pela recorrente não tem aplicação ao 
caso, porquanto o edital é estreme de dúvida ao regrar que “ITENS ESTRUTURAIS NÃO SERÃO 
ACEITOS VARIAÇÕES PARA MENOS.”  

O item 8.2 do Edital estabelece de forma objetiva:  

8.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
sejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentarem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência 
(Anexo I) e Modelo da Proposta (Anexo II)  

VII. DOS PEDIDOS 

 

Desta forma, dispondo o edital do pregão que a dimensão mínima prevista para a espessura é de 85 
mm, não há como admitir-se a habilitação de empresa que apresenta documentos que comprovam 
exatamente a INCAPACIDADE DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO PRODUTO.   

VIII. DA ANÁLISE DO RECURSO  

 

Após análise do recurso apresentado pela empresa Esplanada Indústria e Comércio de Divisórias 
Ltda, inscrita no CNPJ nº 06.031.911/0001-62, participante da licitação relativa ao Pregão Eletrônico 
n° 04/2020, foi constatado que a referida empresa não preencheu os requisitos das especificações 
do produto ofertado, conforme modelo apresentado no Anexo I do citado Edital e dos documentos 
de Habilitação Técnica: Certificação da ABNT para o produto e o Atestado de Capacidade Técnica.    

A análise foi baseada nos itens do Edital do Pregão Eletrônico 004/2020 e do Termo de Justificativa 
de Anulação de Adjudicação, que foi devidamente justificado pela Pregoeira e equipe de apoio e 
exposto na sua íntegra no portal Transparência do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais 
(Princípio da Publicidade).   

Cabe salientar para complementar o embasamento da decisão, que além da empresa ESPLANADA 
está em divergência com itens relacionados acima, constatou-se no “Termo de Justificativa” no 
qual se refere à Anulação da Adjudicação que: - “em relação à apresentação da Amostra/Catálogo 
conforme itens 7; 7.1; 7.2 e 7.3 do Edital apesar de ser enviado no prazo mencionado  foram 
enviados apenas o mostruário com a paleta de cores não sendo possível demonstrar a 
compatibilidade do objeto com os descritivos detalhados do Termo de Referência”.  

- “Levamos também em consideração para a Anulação da adjudicação ao fato que a empresa 
vencedora ter entrado em contato com o CRF/ MG, através de outra empresa, denominada 
BRAVID INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, sendo que tal conduta é vedada no Edital, conforme 
consta item 14.2. Anexo I do Edital”.  
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Diante do exposto conforme mencionado acima se pode afirmar que a decisão adotada na Anulação 
da Adjudicação da empresa Esplanada Indústria e Comércio de Divisórias Ltda apenas seguiram e 
obedeceram ao princípio da Legalidade (art. 37 CRFB c/c art. 3º caput da Lei n.º 8.666/93) e da 
vinculação ao instrumento convocatório (art. 3º caput da Lei n.º 8.666/93).  

IX. CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto, concluímos pelo conhecimento do recurso e que no mérito lhe seja NEGADO 
PROVIMENTO, mantendo inalterado julgamento anteriormente proferido, declarando Anulada a 
Adjudicação da empresa Esplanada Indústria e Comércio de Divisórias Ltda, submetendo a presente 
decisão à Autoridade Competente.    

Soraya Oliveira Ribeiro 
Pregoeira CRF/MG         


