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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 650/2019
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 110/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019
DECISÃO DE PETIÇÃO

Ementa: Petição (Recurso). Reconsideração decisão Pregoeiro. Revisão da
decisão.

OBJETO: Aquisição de Mobiliário (conjunto escolar) para assegurar a execução dos serviços essenciais das Unidades
Escolar pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, pertencente ao Sistema Público do Município de Cairu, Estado da
Bahia, conforme especificações, quantidades e condições constantes do Anexo I – Termo de Referência e Anexo II Proposta de Preços.
REQUERENTE: SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Avenida Vitor Gaggiato, s/nº, Bairro Distrito Industrial, no Município de Santana do Paraiso, Estado de Minas
Gerais, CEP 35.179-972, inscrita no CNPJ sob o nº 25.109.467/0001-03.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU através do Pregoeiro Oficial, vem publicar decisão quanto à petição da REQUERENTE
“recurso administrativo hierárquico” contra a decisão do Pregoeiro interposto através do seu representante legal, nos
termos que seguem:
I – DOS FATOS
A REQUERENTE através do seu representante legal, o senhor Giovani José Chaves de Moura, apresentou através do
endereço eletrônico oficial do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Cairu, recurso contra a decisão do Senhor
Pregoeiro em desclassificar a empresa por ele representada pela não verificação da regularidade da certificação no site do
INMETRO e por classificar propostas de licitantes com Certificado incompatível.
II - DOS PEDIDOS
”Ante o exposto, peço que nosso recurso seja aceito por email com posterior enviou do original pelo SEDEX, requer
também que o Srº Pregoeiro faça diligência das afirmações e comprovações alegadas por nossa empresa junto a OCP
Isopoint ou ao próprio INMETRO, desclassificando assim as empresas que utilizaram do Certificado incorreto e
reclassificasse a nossa empresa para o Certame, para que possamos disputar preço com a empresa que permanecer.
III- DA FUNDAMENTAÇÃO
"As licitações públicas devem ser processadas e julgadas em estrita conformidade com os princípios constitucionais, e
aqueles previstos no art. 3º da Lei Geral de Licitações e Contratos: da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do julgamento
objetivo, do caráter competitivo e dos que lhe são correlatos.
Segundo o doutrinador Jessé Torres, é importante compatibilizar as regras do edital com o quanto disposto na lei ao
lecionar que: “o princípio da vinculação ao instrumento convocatório faz do edital a lei interna de cada licitação, impondose a observância de suas regras à Administração Pública e aos licitantes, estes em face dela e em face uns dos outros,
nada podendo ser exigido, aceito ou permitido além ou aquém de suas cláusulas e condições.”
Cumpre antes de prosseguir, descaracterizar a condição de recurso da peça apresentada pela REQUERENTE, tendo em
vista que não houve a admissão da manifestação de interpo recursos pelas razões registradas na Ata da licitação em tela,
reconhecendo, contudo, a peça como uma petição, que passamos a analisar e responder.
Destaco que o Edital de licitação, em virtude das respostas aos pedidos de esclarecimentos publicadas no Diário Oficial do
Município de Cairu (www.cairu.ba.gov.br) nos dias 21 e 25, edição nº 3627, 3633 e 3635 respectivamente passou a exigir
a apresentação de Certificação de Conformidade ABNT e INMETRO para a MARCA/FABRICANTE indicada no que se refere
aos itens 01 (CONJUNTO ALUNO / CJA – 06 – PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M – MDP/MDF – PADRÃO
FNDE) e 01 (CONJUNTO ALUNO / CJA – 04 – PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M – MDP/MDF – PADRÃO
FNDE) juntamente com as propostas de preços.
Conforme apontado na petição do REQUERENTE, o primeiro ato do Pregoeiro após a abertura das propostas de preços e
coleta de questionamento e argumentos de defesa foi solicitar ao técnico da Educação presente que procedesse a consulta
de todos os Certificados de Conformidade apresentados, (páginas 415 à 417; 428 à 430; 440 à 442; 448 à 450 e 465 à
466), que após análise dos mesmos e das propostas apresentadas, resultou na classificação da proposta da GAUS
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP no valor de R$ 204.022,00 , IBIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME
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no valor de R$ 204.724,00, MM MOVEIS E EQUIPAMENTO EIRELI-ME no valor de R$ 203.975,00 e MARCO
ANTÔNIO SOUZA PASSOS-ME no valor de R$ 201.575,00 e na desclassificação das propostas da JOSÉ VIEIRA
FILHO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS no valor de R$ 238.805,00 por não apresentar o Certificado exigido e da
SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI no valor de R$ 230.850,00 pela não verificação da regularidade da
certificação apresentada para a fabricante na base de dados do INMETRO.
A condução do Certame foi de forma isonômica, legal e focada em buscar a proposta mais vantajosa para a administração,
e na busca pela aplicação de todos os instrumentos legais, o Pregoeiro Oficial ao declarar ao preposto da REQUERENTE, a
dificuldade em obter resultados na consulta da veracidade do Certificado de Conformidade, permitiu ao REQUERENTE que
apresentasse a referida consulta, o que não foi feito pois o mesmo limitou-se a afirmar que o Certificado de Conformidade
era verídico.
Esta afirmação levou o Pregoeiro a esclarecer que não houve se levantou quaisquer suspeita quanto à veracidade do
certificado apresentado, destacando que tãosomente não se comprovou na Sessão a veracidade do certificado no site do
INMETRO, documento este que inclusive fora apresentado pela MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS-ME página 410 e 411 do
processo; MM MOVEIS E EQUIPAMENTO EIRELI-ME página 423 e 424 do processo; IBIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELIME, página 435 e 436 do processo e GAUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP páginas 448 ao 450 do processo.
De fato, após análise minuciosa do processo, provocada pela presente petição, constata-se que a digitação em
desconformidade com o registro no site do INMETRO, faltando a acentuação, impediu a equipe técnica à obtenção do
resultado da consulta, mas cumpre destacar que realizou-se várias tentativas, inclusive à vista do representante,
buscando não apenas pela digitação da razão social, mas também pelo CNPJ e inclusive pela combinação dessas
informações com os demais campos do referido site. E para fins de transparência, houve um momento em que a pedido
do Pregoeiro, o técnico colocou o computador(notebook) à frente do representante e procedeu à diligência que o preposto
afirma que o Pregoeiro “não se importou em fazer”, referindo-se à “uma diligência mais técnica, que era solicitar
informação a OCP emissora do nosso Certificado ou no próprio Inmetro” e não houve êxito na obtenção dos resultados.
Também diferente da acusação de que o “progoeiro demonstrava safistação em execrar nossa empresa do certame, era
notório em suas atitudes”, isto não procede, pelas razões já apresentadas, contudo cumpre destacar que não houve claro
entendimento tanto do Pregoeiro quanto do técnico ou dos demais presentes quanto ao questionamento levantado pela
REQUERENTE acerca da incompatibilidade do produto fabricado em ABS injetado com o fabricado em MDF ou MDP, haja
visto que os catálogos apresentados pelas licitantes que foram classificadas e convocadas à participar da fase competitiva
de lançes verbais, apresentam descrição técnica do produto com o apontamento de sua fabricação em Madeira
Aglomerada (MDP) conforme se extrai das páginas 407 à 409; 420 à 422 e 432 à 434, tendo sido levado à conclusão do
atendimento às condições do edital.
Por esta razão, constata-se o equívoco na classificação das licitantes MARCO ANTÔNIO SOUZA PASSOS-ME; MM MOVEIS E
EQUIPAMENTO EIRELI-ME e IBIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI-ME, haja visto que muito embora o produto produzido
em ABS aparente superioridade quanto ao fabricado em MDP, e os preços estarem em conformidade com a estimativa,
trata-se de um produto diferente do exigido no edital e constata-se o equívoco na desclassificação da proposta da
SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI.
Contudo considerando que o objeto do certame em questão já fora adjudicado, homologado e inclusive teve o contrato
celebrado com a vencedora, considerando ainda o poder discricionário que é o que o Direto concede à Administração, de
modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência,
oportunidade e conteúdo, dentro dos limites permitidos em lei, e
IV– DA CONCLUSÃO
Pelo exposto com fulcro na Lei Federal nº 8.666/93, no uso do princípio da autotutela e cumprindo o papel de resguardar
a Administração de atos que possam infringir qualquer dos princípios explícitos ou implícitos, da Adminstiraçaõ Pública,
sugiro pela revogação da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 026/2019, tendo em vista a impossibilidade de
retomar à fase de competição de lances verbais, em virtude da celebração do contrato nº 071/2019 em 29/11/2019.
Cairu - Bahia, 02 de dezembro de 2019.

Robson Vicente Silva dos Santos
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