
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE

Trata-se de imupugnação imposta pela empresa APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA nos autos do
processo  administrativo  licitatório  que  trata  de  Pregão  Eletrônico  para  Registro  de  Preços  visando  futura
aquisição de ferramentas.
Feito o relato, passemos a análise da questão:
1. A desclassificação de propostas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital
tem por fundamento legal o artigo 22, § 2º do Decreto nº 5.450/2005.
2. Embora o cerne da questão decidida pelo Tribunal de Contas da União no acórdão referido pela recorrente
não guarde relação direta com a hipótese verificada nos presentes autos, tem-se que o entendimento daquela
Corte acerca da possibilidade de correção de erro constante das propostas é aquele não apenas sanável, mas
também de pouca relevância no contexto da competitividade e igualdade inerentes aos processos licitatórios.
3. Sendo assim, tem-se que o fato de a recorrente não ter indicado em sua proposta o material em que
fabricados os cabos dos itens 2 e 3 não configura pouca irrelevância para o atendimento do quanto exigido pelo
Edital, que expressamente consigna a obrigatoriedade de “descrição detalhada do objeto ofertado”.
4. Destarte, tal como descritos os itens referidos, a recorrente deixou de atender ao Edital e sua omissão, no
contexto do certame examinado, não constituiu-se de pouca relevância, uma vez que o material utilizado na
fabricação do item interfere diretamente na precificação do bem e,  consequentemente,  na formulação da
proposta.
5. Portanto, tem-se que oportunizar a recorrente o saneamento da informação que se refere ao elemento
essencial que representa a distinção do bem ofertado guarda potencial ofensa ao princípio constitucional da
isonomia, que necessariamente deve orientar o processo licitatório conforme expressamente consigna o art. 3º
da Lei nº 8.666/1993, bem como poderia vulnerar os princípios da impessoalidade, vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo.
6.  Pelo  exposto,  consideradas  as  razões  recursais  e de  resistência,  este  Pregoeiro  mantém a decisão de
desclassificação da proposta ofertada pelo recorrente, porquanto desconforme com os requisitos estabelecidos
no edital, procedendo-se segundo determina o art. 109, § 4º da Lei nº 8.666/1993, fazendo subir o recurso
com as informações que entender pertinentes.
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