
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE
Pregão nº 322020 (SRP)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME, inscrita no CNPJ n. 11.753.865/0001-45, com
endereço na Rua Q QNA 06 LOTE 23 SALA 203, através de sua representante legal THAIANE ERRUAS DAS
NEVES,  brasileira,  solteira,  empresária,  inscrita  no  CPF  n.  934.208.622-53,  vem  à  presença  de  Vossa
Excelência,  com  fundamento  no  art.  5º,  XXXIV,  a,  da  CRFB/88  e  art.  4º,  XVIII,  da  Lei  10.520/02,
tempestivamente, apresentar

RECURSO

Em oposição à decisão equivocada do senhor pregoeiro, que classificou e habilitou a empresa que não atendeu
a convocação do Sr. Pregoeiro para o item 67 quando convocado em sessão pública no portal.

A empresa arrematante  foi  convocada em 18/11/2020 a apresentar  proposta  ajustada e  catálogo  de  seu
produto no prazo de 2 horas, conforme transcrevemos abaixo:

Pregoeiro fala:
(18/11/2020 16:31:32) Para CCK COMERCIAL LTDA - Favor encaminhar proposta ATUALIZADA, APENAS PARA
O ITEM 67. Não enviem proposta com outros itens. Será convocado via sistema, no prazo de 02 (duas) horas,
sob pena de não aceitação da proposta. Favor encaminhar catálogo, folheto, etc com foto e características do
produto ofertado. Proposta em papel timbrado, com dados atualizados e no arquivo PDF.

A empresa convocada só enviou o anexo no outro dia, mais de 12 horas após a convocação e ainda não enviou
o catálogo solicitado pelo Sr. Pregoeiro, não sendo possível verificar a compatibilidade e qualidade do que esta
sendo oferecido, conforme transcrevemos:

Sistema informa:
(19/11/2020  08:04:12)  Senhor  Pregoeiro,  o  fornecedor  CCK  COMERCIAL  LTDA,  CNPJ/CPF:
22.065.938/0001-22, enviou o anexo para o ítem 67.

DOS FUNDAMENTOS
Sabe-se que a Administração Pública deve seguir, entre outros, os princípios da legalidade, da isonomia e, em
se tratando de compras governamentais, o princípio da vinculação ao edital.
O princípio da legalidade estabelece que a Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e
que, de consistente na expedição de comandos complementares à lei.
Nesse sentido, esclarece-se que a Constituição da República Federativa do Brasil dita que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e,  também,  ao seguinte: [...]  XXI  -  ressalvados  os casos especificados na legislação,  as  obras,
serviços,  compras  e  alienações  serão  contratados  mediante  processo  de  licitação  pública  que  assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Desse modo, nota-se que a lei determina que nas compras governamentais,  a Administração Pública deve
atender ao princípio da isonomia, isto é, deve assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes.
Outrossim, a lei determina que a licitação deve seguir, dentre outros, o princípio da vinculação ao edital, de
acordo com redação do art. 3º, caput, da Lei 8.666/93.

DO PEDIDO
Diante dos fatos pelo que é de direito a empresa CCK COMERCIAL LTDA deve ser desclassificada do item 67 por
não ter cumprido o prazo de envio do seu anexo e por te-lo enviado incompleto.
Ante o exposto requer  a desclassificação do fornecedor  CCK COMERCIAL LTDA no item 67 é o meio mais
adequado para garantir a isonomia no processo licitatório, assim como assegurar o princípio da vinculação ao
edital.

THAIANE ERRUAS DAS NEVES
SOCIA PROPRIETARIA
BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
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Fechar

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurs...

2 of 2 11/12/2020 09:05



Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE

Após analisar as razões que geraram o recurso, entendemos que houve o equívoco e, por isso, acatamos como
procedente. Também não houve manifestação da contrarrazão.

Fechar
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Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE

Termo de Julgamento de Recursos do Pregão Eletrônico

Nº 00032/2020 (SRP)

Às 12:55 horas do dia 11 de dezembro de 2020, após analisados e decididos os recursos do Pregão nº
00032/2020, referente ao Processo nº 9/2020-032 SEMSA, a autoridade competente, Sr(a) IONE MARIA DE
OLIVEIRA MOURA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro
Resultado de Julgamento.

**OBS: Itens sem recurso serão adjudicados pelo Pregoeiro e constarão do termo de adjudicação.

Resultado do Julgamento de Recursos

Item: 67
Descrição: APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO
Descrição  Complementar:  APARELHO  /  EQUIPAMENTO  PARA  CONDICIONAMENTO  FÍSICO,  TIPO  BARRA,
MODELO BARRA DE LING, MATERIAL MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL/FIXÁVEL POR BUCHA, DIMENSÕES 910 X 2320X 470 MM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.026,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 250,00
Situação: Adjudicado com decisão

Adjudicado para:  BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI  ,  pelo melhor lance de  R$
2.719,9900 e a quantidade de 3 Unidade .

Visualizar Recurso do Item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Volta de
Fase

09/12/2020
09:32:56 Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 11/12/2020
12:55:10

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: BRASFITNESS COMERCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.753.865/0001-45, Melhor lance: R$
2.719,9900

Fim do documento

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?p...

1 of 1 11/12/2020 13:05


		2020-12-18T13:04:17+0000




