
Trata o presente de resposta ao recurso apresentado pela empresa GESET COMÉRCIO, 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA ao Pregão 01/2018. 

No que concerne ao item I, o recurso se baseia em duas reclamações: 

a. Aceitação dos atestados de capacidade técnica em prazo superior a duas horas; e 

b. Solicitação por parte da pregoeira para que o fornecedor retificasse os erros 

apresentados na proposta. 

O recorrente alega que a aceitação de documento após decorridas duas horas (prazo 

estabelecido no edital) fere o julgamento objetivo, a impessoalidade e a igualdade. 

Ocorre, entretanto, que o próprio edital do certame, ao estabelecer em seu item 7.7 o prazo 

mínimo de duas horas para envio dos documentos, também previa em seu subitem 7.7.1 

a possibilidade de prorrogação desse prazo pelo pregoeiro. 

7.7 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.7.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro. 

A solicitação do licitante se encontra no doc. 0244021 presente no processo eletrônico 

relativo ao pregão. Tanto se trata de um julgamento objetivo que se baseia em regras 

estabelecidas no próprio edital. Ademais, desarrazoado seria não aceitar o envio de 

documentos, desclassificando a proposta mais vantajosa, quando o edital mesmo já prevê 

essa possibilidade. 

Quanto à reclamação do recorrente a respeito das correções efetuadas à proposta original, 

trata-se de dever da Administração, na busca de obter a proposta mais vantajosa — em 

respeito à indisponibilidade do interesse público —, não proceder com extremado rigor 

formal, desclassificando empresas por meros erros na apresentação da proposta. 

O procedimento licitatório visa a, de maneira impessoal, obter a melhor proposta para a 

Administração, não a contratar com a empresa mais acostumada a preencher planilhas de 

pregões. Nesse sentido, assim dispõe a Instrução Normativa nº 02/2008: 

Art. 24. Quando a modalidade de licitação for pregão, a planilha de custos e formação de 

preços deverá ser entregue e analisada no momento da aceitação do lance vencedor, em 

que poderá ser ajustada, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na 

contratação, desde que não haja majoração do preço proposto. (Redação dada pela 

Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009) (grifo nosso). 

A impessoalidade, princípio basilar ao procedimento licitatório, foi respeitada em todos 

os momentos. Desrespeitada estaria se, nas mesmas condições, a outro licitante não fosse 

permitido retificar sua planilha. 

Quanto ao item I, portanto, não procedem as razões apresentadas pela recorrente.  

https://sei.susep.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=296384&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000057&infra_hash=a14a13affe16a9bae0cce6c770a1f596ab4b485fc9927d826c1dc64ad947cc4d


 

Em relação aos itens II e III a área técnica se manifestou no seguinte sentido: 

Somos do parecer de dar provimento ao recurso quanto aos itens II e III. 

 

Na alegação II.1, a recorrente destaca a violação ao item 18.1.2, que exige a numeração 

das páginas da proposta. De fato, a medida não foi tomada na última versão da proposta. 

 

Também destaca a recorrente a violação ao item 18.1.3, que demanda o registro de valores 

da proposta em algarismos e por extenso. Bem observado, pois a proposta não atende ao 

comando. 

 

Ainda ressalta a recorrente irregularidades apresentadas na proposta vencedora quanto à 

planilha de formação de preço a que se refere o item 18.2 do Termo de Referência CGETI 

n° 09/2017. A argumentação procede. A planilha apresentada pela licitante segue abaixo: 
 

 
 

A planilha acima não demonstra a exequibilidade da proposta. Os valores dos 

equipamentos não foram multiplicados pelos seus respectivos quantitativos. Ainda que o 

fizéssemos, o valor proposto não suporta os custos apresentados. Senão vejamos: 
 

Locação dos Equipamentos Qtde Vlr Unitário Valor Total 

Multifuncional A4 27 5.059,85  136.615,95  

Impressoras Mono A4 6 3.575,16  21.450,96  

Impressora Color 3 4.484,00  13.452,00  

Software de Bilhetagem 1 62.847,00  62.847,00  

Total - Locação dos equipamentos 234.365,91  
    



Insumos Valor Total 

Material considerado de consumo (exceto papel) 102.000,00  

Transporte 32.000,00  

Impostos (35% do total. Proposta = R$487.516,80) 170.630,88  

Mão de obra 40.000,00  

Total dos Insumos 344.630,88 
    

TOTAL DE CUSTOS: Equipamentos + Insumos 578.996,79  
    

Valor da Proposta 487.516,80  
    

Insuficiência -91.479,99  

 

Portanto, a proposta da licitante não só apresenta a planilha incompleta como revela a sua 

inexequibilidade. 

 

A recorrente alega também a violação, na proposta da licitante vencedora, ao item 18.3 

do Termo de Referência. O dispositivo determina que se explicite a correlação entre as 

características dos equipamentos e software enumeradas na especificação técnica (Anexo 

2) e respectiva documentação, deixando demonstrado o atendimento aos requisitos. A 

licitante não efetuou tal demonstração. 

 

Por fim, no item III, a recorrente sustenta a insuficiência do software ofertado para 

operacionalizar os requisitos do software de gerenciamento e bilhetagem solicitado no 

Anexo 6 do Termo de Referência. Sem mencionar os aspectos técnicos do software 

ofertado, a proposta se mostra inicialmente insuficiente ao não correlacionar as 

características enumeradas no Anexo 6 à documentação do software, sendo essa 

irregularidade suficiente para desclassificação da proposta e provimento ao recurso 

apresentado. 

 

Sendo assim, acatamos os argumentos da recorrente. 

 
Frise-se, ainda, que a interposição de recurso administrativo contra ato do pregoeiro transfere à 

competente instância revisora, nos termos do Decreto nº 5.450/2005, a responsabilidade pela 

adjudicação do objeto da licitação. Desse modo, não se inserindo mais na esfera de competência 

do pregoeiro a pleiteada inabilitação da empresa vencedora do certame, é aquele parte ilegítima 

para figurar no polo passivo de futuras demandas relativas à adjudicação e a habilitação da 

empresa vencedora. 

 
 
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 
Maiquel Henri Elias Cordeiro 
Pregoeiro 


