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Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO/COMPRADOR DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DE MINAS GERAIS (CRF/MG)

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2020 

2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS EIRELI, já qualificada, por seu representante legal infra assinado, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar
 

RECURSO ADMINISTRATIVO
 

em face de decisão constante em ata, a qual classificou a Recorrente Centra Móveis S/A, para o Lotes III o que faz pelas razões a seguir.
 

I - DOS FATOS 
 

Trata-se de Pregão Eletrônico cujo objeto é o “Aquisição de “MOBILIÁRIO”, através de pregão eletrônico para registro de preços visando contratação de empresa especializada para fornecimento, entrega e
montagem com atendimento as demandas levantadas pelo Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos”

 A recorrente foi classificada, porém em análise a proposta de preço, ao catálogo e aos certificados apresentados há incoerências que não atendem as exigências do edital.
 

II – DAS RAZÕES
 

Lote 3- Centra Móveis S/A: apresentou o descritivo da proposta resumido e idêntico a especificação do edital. Quanto ao catálogo, as imagens apresentadas foram simples cópia do edital e não apresentou os
desenhos técnicos. E não apresentou certificado de conformidade que atende a todos os requisitos para o item 9, do lote 3.

 A) O edital é claro: “Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de
sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade.”

 Ora o que foi apresentado, foi uma simples cópia das imagens do edital, adjunto ao fato de não ter sido apresentado os desenhos técnicos com as cotas para todos os itens, solicitado no edital. 
 B) Item 9: MESA RETANGULAR 1400X900X740 MM. Profundidade solicitada é de 900MM. O modelo apresentado pela recorrente na proposta de preços é “Sistema Z” e em conferência ao certificado de

conformidade ABNT NBR 13966, do fabricante Marelli, a profundidade certificada é ate 700MM. Conforme imagem abaixo. Dessa forma, tendo em vista o que é solicitado no Anexo I do edital, Termo de
referência, Lote III, item 9, “Apresentar certificado de conformidade conforme ABNT NBR 13966, versão mais atualizado, por empresa certificadora acreditada pelo INMETRO”, o documento apresentado não
atende ao edital.

 

Nesse contexto, independentemente se atenderá a entrega posteriormente, deve-se atender o que é solicitado em edital e pela comissão de licitação. Se a empresa não apresentou o catálogo corretamente no
momento que foi solicitado e o certificado de conformidade não atende a todos os itens do lote, o correto é desclassifica-la.

 Cabe inicialmente destacar que as hipóteses de desclassificação encontram-se incutidas no artigo 48 da Lei 8.666/93, assim disposto:
 

Art. 48. Serão desclassificadas:
 I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;

 
Já o artigo 43 traz a seguinte disposição:

 Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:
 IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do

sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
 Ademais, o artigo 3º da mesma Lei traz como corolário básico o respeito à legalidade no julgamento da licitação:

 “Art. 3o 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 os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
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instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”(grifo nosso)

Nesse sentido, houve, por parte da Recorrente, o não cumprimento a todas as normas contidas na legislação e no edital. Em razão dos princípios que regem a licitação, jamais poderia ter sido classificada, uma
vez que houve falhas nas hipóteses legais para tanto se verificaram.
A proposta não atende aos requisitos especificados no edital e não apresenta de forma clara o produto ofertado. O catálogo não está de acordo com o edital e o certificado de conformidade não atende a todos os
itens cotados. A motivação para a classificação é insuficiente e incoerente, devido à inadequação dos documentos.

III – DOS PEDIDOS
Em face do exposto, tendo em vista que a Recorrente não atendeu a todos os requisitos exigidos no edital, requer que seja revisto a classificação dessa empresa. E, que seja convocado o próximo participante
para o Lote III, tendo em vista às exigências do edital.

Nestes termos, pede deferimento.
2P COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS EIRELI

 Fechar


