
DECISAO DA PREGOEIRA

[rata-se de recurso interposto pelas empresas JOSE E

VIEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob n.' 09.475.12910001-20, e MAXXI COMERCIO,

SERVIÇOS E LOCAÇÓES DE ESTRUTURAS E|REL|-ME, inscrita no CNpJ n..

15.í62.981/0001-40, contra decisão desta Pregoeira no Pregão Eletrônico n.'

006t2021 .

Em ambos os recursos a alegação é a mesma: trata-se

sobre a aceitabilidade da proposta e a ausência de catálogos e possível oferta de

equipamentos em desacordo com o edital.

Em que pese as argumentações das recorrentes, é poder

dever da Administração rever, a qualquer tempo, seus próprios atos, quando passíveis

ilegalidade.

Nesse sentido a previsão nas Súmu/as do STF, verbis:

346. A Administração Pública pode declarar a nulidade dos próprios

aÍos.

473. A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados

de vÍcios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos,

ou revogá-los, por motivo de conveniência ou opoftunidade,

respeitados os d,reiÍos adquiridos e ressalvada, em todos os casos a

apreciaçáo judicial.

Nessa esteira, o artigo 43, § 30, da Lei no 8666/1993 criou

um poder-devêr por parte da comissão de licitação/pregoeiro, obrigando-o a realizar

diligência quando há alguma falha formal, omissáo ou obscuridade nos documentos

de habilitação e/ou na ProPosta.

§ 3s É facultada à Comissão ou autoridade superior' em qualquerfase

da licitaÇâo, a promoçáo de diligência destinada a esclarecer ou a

comptementar a instrução do processo' vedada a inclusáo posterior de
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documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta.

O edital prevê a que o preenchimento da proposta quando

aplicável apresentar a marca/modelo, vejamos:

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

7.1 . O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento,

no sistema eletrônico, dos seguintes campos: Valor unitário; Valor total;

e, Descriçâo detalhada do objeto, contendo as informaçôes similares à

especificaÇâo do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável,

a marca, o modelo, prazo de validade ou de garantia, númeÍo do

registro ou inscrição do bem no órgáo competente, quando for o caso.

Já em relação ao catálogo, este deverá ser apresentado

mediante solicitação do pregoeiro, vejamos:

4.4. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado

dos seguintes documentos:

a) lnstrumento particular de mandato outorgando à operador

devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua

representaçâo no pregáo;

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitaÇâo e de

atendimento às exigêncaas de habilitação previstas no Edital; e

c) Espêcificacões do pÍoduto obieto da licitacão em conformidade

com êdital. constando Drêco. marca e modelo e em caso dê itens

esoecificos mediante solicitacão do oreqoeiro no ícone ARQ.

insercão de catáloqos do fabricante. "A empresa particiDante do

certame náo deve ser identiÍicada". Decreto 5.450/05 art. 24.

Paráqrafo 50'

Assim, e em obediência ao principio do formalismo

moderado e celeridade processual, e de acordo com o disposto no artigo 43, § 3o, da

Lei no 8666/1993, diante do poder dever de rever os próprios atos, e em conformidade

com os itens 4.4, "c", do Edital, REVENDO a decisão proferida no Pregão Eletrônico

n." 006t2021 que declarou vencedoras as empresas PABLO EDUARDO FERREIRA

MAROLLA - MEI e, para o item 1 e V3 TECNOLOGIA LTDA-ME para o item 2,
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DECIDO tornar sem efeito a decisão e determinar que as empresas PABLO

EDUARDO FERREIRA MAROLLA - MEI e V3 TECNOLOGIA LTDA-ME, apresentem

os catálogos dos equipamentos ofertados para análise pela Comissáo de licitação e

equipe técnica deste Município.

Observa-se, não se tratar de juntada de documento novo,

uma vez que não havia obrigatoriedade de apresentação do catálogo, senão quando

solicitado pela pregoeira. Da mesma forma o edital não previu claramente a exigência

de indicação de marca e modelo do equipamento ofertado. Razão pela qual, em

obediência ao formalismo moderado e prudência, melhor é permitir àqueles que

ofertaram o menor preço a possibilidade de demonstrar o atendimento às

especificaçôes exigidas pela Administração.

Os catálogos deverão ser apresentados via sistema BLL,

ate o dia 1110112022. O prazo estendido se justifica em razâo do recesso

administrativo na Prefeitura Municipal de Anaurilândia - MS, no período de 2011212021

a0710112022, conforme Decreto Municipal n." 171312021.

Após o retorno do recesso administrativo na Prefeitura

Municipal de Anaurilândia - MS, deverá ser emitido parecer sobre a análise dos

equipamentos para verificaçáo da conformidade com o especificado no edital e nova

decisâo da pregoeira em sessáo pública previamente convocada e designada.

Anaurilandia-MS, 17 de Dezembro de 2021 .

LUCIANA KAIBER ORAES ALVES DA SILVA

Pregoeira
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