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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE
DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

  
 
PROCESSO: 19.00.6300.00001713/2017-25

  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018

  
RECORRENTE 1: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL (CNPJ 09.002.672/0001-00)

 RECORRENTE 2: CONECTIVA REDES E TELECOML LTDA (CNPJ 14.767.161/0001-10)
 RECORRIDA: BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ 07.384.807/0004-67)

  
 
Trata-se do Pregão Eletrônico n° 19/2018, para aquisição de solução de rede local sem fio (WLAN), englobando
equipamentos, instalação, configuração, repasse de conhecimento, suporte, assistência técnica on-site e garantia
de 60 (sessenta) meses, visando atender às necessidades do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

  
A sessão pública de abertura do Pregão ocorreu no dia 16 de agosto de 2018, na qual foi declarada a empresa
BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS como vencedora do GRUPO 1, da etapa competitiva
do certame. Aberto o prazo para intenção de recurso, as licitantes, SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL e
CONECITIVA REDES E TELECOM LTDA, ora 1ª e 2ª Recorrentes, respectivamente, manifestaram intenção de
interporem recurso contra a decisão do Pregoeiro que habilitou e declarou como vencedora a empresa BINÁRIO
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

  
I - DA TEMPESTIVIDADE

  
1.1 Ainda durante a sessão pública, foi dado ciência aos interessados, dos prazos estabelecidos para apresentação
das razões dos recursos e das contrarrazões, conforme disposto no item 12 do Edital. As empresas enviaram,
tempestivamente, pelo sistema eletrônico Comprasnet, os memoriais das razões e das contrarrazões do Recurso
Administrativo.

  
II – DOS PEDIDOS DAS RECORRENTES

  
2.1 - 1º Recorrente (SMARTWAVE): Aduz, resumidamente, que a desclassificação de sua proposta foi precipitada,
uma vez que atendia às especificações técnicas constantes no Edital, alega, inclusive, que para maior
esclarecimento acerca dos equipamentos propostos poderia ter sido realizada diligência, conforme previsto no
Edital. 

  
2.2 – 2ª Recorrente (Conectiva): Alega, resumidamente, que a solução ofertada atende aos requisitos
estabelecidos no Edital, e que o parecer técnico que inabilitou a Recorrente não possui validade por vício na
motivação do ato, ou seja, não houve correta exposição dos motivos que ensejou a recusa da proposta
apresentada.

  
III – DAS CONTRARRAZÕES

  
3.1 A Recorrida, em relação ao recurso apresentado pela 1º Recorrente (SMARTWAVE) alega, em síntese, que o
recurso não deve ser conhecido, tendo em vista que na fase de intenção de recurso, a ora Recorrente não
apresentou os motivos pelos quais intentava recorrer, conforme dispõe o item 12.1 do Edital, e ainda, que a
Recorrente para fazer crer a validade técnica de sua proposta, juntou de forma extemporânea, na fase recursal,
documentação que deveria ser enviada juntamente com a habilitação.

  
IV – DA ANÁLISE DO RECURSO 

  
4.1 Antes de darmos prosseguimento à análise do pleito, cabe frisar que o Decreto nº 5.450/05, que regulamenta
o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, estabelece em seu art. 5º que a licitação
na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade,
igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do
julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

 4.2 Primeiramente, iremos analisar a questão do Juízo de Admissibilidade do recur-so. Para tanto, cabe frisar que
para que a licitante tenha direito de apresentar um recurso contra o resultado do pregão ela precisa,
obrigatoriamente, manifestar e justificar, o interesse de recorrer, co-mo determina o inciso XVIII do artigo 4° da
Lei 10.520/2002:

 XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

 4.3 Sobre o tema, vejamos ainda o que diz o TCU, no Acórdão 2.273/2016 – Plená-rio:
 9.7. dar ciência ao [...] acerca das seguintes irregularidades constatadas:

 [...]
 9.7.4. relativamente aos Pregões Eletrônicos [...], nos quais houve recusa in-devida de intenção de recurso,

contrariando o entendimento de que ao efetuar o juízo de admissibilidade de um recurso, devem ser analisados
pelo pregoeiro, tão somente, os pressupostos recursais, quer sejam, a sucumbência, a tempestividade, a
legitimida-de, o interesse e a motivação, conforme ampla jurisprudência deste Tribunal, a exem-plo dos Acórdãos
2.564/2009, 339/2010, 1.462/2010.
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4.3 Verifica-se, desta forma, que em relação a manifestação do licitante inconforma-do, o pregoeiro pode aceitar,
ou não, a intenção de recorrer, porém a rejeição só é permitida em fun-ção da falta de cumprimento das
formalidades necessárias para ter direito ao recurso, que são: a su-cumbência, a legitimidade, a tempestividade, o
interesse e a motivação.

 4.4 Neste ponto, cabe ressaltar que a Recorrente, tempestivamente, intencionou recor-rer da decisão do pregoeiro,
com o seguinte motivo postado no Comprasnet: Nossa empresa requer o direito de apresentar recurso por ter sido
desclassificada sem poder apresentar as devidas comprova-ções por consulta web ao site do fabricante. Atendemos
integralmen. (sic). Infere-se neste trecho que a Recorrente pode ter querido informar que atende integralmente às
condições do Edital, porém, devido à restrição de caracteres no Comprasnet, deixou de fazê-lo.

 4.5 Assim, em que pese o dever do licitante em fazer a motivação de sua intenção de recurso de forma clara e
objetiva, cabe ao Pregoeiro, por uma questão de prudência e em homena-gem ao direito da ampla defesa e ao
contraditória, diante da dúvida quanto ao cabimento da moti-vação apresentada pelo licitante, aceitar a intenção
do recurso.

 4.6 Outro ponto suscitado no recurso refere-se ao atendimento ou não da solução proposta pela empresa
SMARTWAVE aos requisitos técnicos do Edital.

 4.7 Instada a se manifestar, a Secretaria de Tecnologia da Informação – STI, área técnica e demandante, diz:
 Em que pese o fato de ser exposto no recurso, “explanação” técnica, a fim de comprovar o atendimento ao item

4.3.17.Possuir potência máxima de transmissão de, no mínimo: Subitem 4.3.17.3. 18 dBm no padrão IEEE
802.11ac, objeto principal que deu causa a inabilitação, apresentou-se também, manifestação do Fabricante o qual
afirma e atesta solidariamente ao fornecedor o atendimento ao referido item, forma de declaração/comprovação
que está prevista no Edital em seu item 13-Critérios para Julgamento e Elaboração das Propostas onde verifica-se:

  
13.13. No caso de alguma funcionalidade ou característica técnica exigida não se encontrar explicita nos
documentos, será aceito declaração emitida pelo Fabricante afirmando o atendimento de tal característica ou
funcionalidade, facultado ao contratante solicitar teste de bancada, com todo o ônus para a CONTRATADA, como
forma de comprová-las;

 13.14. Caso haja divergência entre as funcionalidades ou características técnicas descritas pela Licitante e as
disponibilizadas pelo Fabricante (catálogos, folders, prospectos e manuais), prevalecerão as informações dadas
pelo Fabricante, salvo os casos específicos em que a Licitante esclareça os motivos da divergência, cabendo
ratificação da informação por parte do fabricante;

  
Desta forma, sendo prerrogativa da Administração Pública a revisão de seus atos em benefício do bem público,
ficando evidenciado o atendimento daquele item, retifica-se o posicionamento quanto a desqualificação técnica por
não atendimento a este requisito. Cabe o registro que a presente comprovação não traz prejuízo ao direito de a
Administração realizar diligência (ou teste de bancada), com todo o ônus para a CONTRATADA, como forma de
comprovar a qualquer tempo, qualquer das características técnicas previstas no Edital, conforme previsto. 

 4.8 Destarte, resta claro que ao reanalisar a solução apresentada, inclusive com o con-curso de diligência, a área
técnica modificou o entendimento anteriormente manifestando, e desta feita, manifestou-se pela habilitação
técnica da Recorrente.

 4.10 É importante ressaltar que o item 28.4 do Edital traz a possibilidade de se pro-mover diligências para
verificação da conformidade da proposta apresentada, senão vejamos: 

 “28.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde
que, durante a realização da sessão pública do pregão, seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, sendo possível ao Pregoeiro solicitar pareceres técnicos, pedir esclarecimentos e
promover diligências em qualquer fase do presente certame e sempre que julgar necessário. (grifei)”

 4.11 Vale lembrar que a realização de diligências representa importante instrumento para o esclarecimento de
dúvidas relacionadas às propostas, inclusive o Acordão TCU nº2.159/2016 – Plenário, incube, como dever da
Administração o encaminhamento de “diligência às licitantes a fim de suprir lacuna quanto às informações
constantes das propostas, medida simples que pri-vilegia a obtenção da proposta mais vantajosa e evita a
desclassificação indevida de propostas”. E ainda, outro Acordão do TCU diz que “É irregular a inabilitação de
licitante em razão de au-sência de informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de
manei-ra implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43,
§ 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame.
(Acórdão 1795/2015 – Plenário)”

 4.12 Então, verifica-se que a inabilitação da recorrente antes da realização de possí-veis diligências previstas no
Edital e legislação vigente, além de configurar formalismo exagerado, cria óbice a obtenção da proposta mais
vantajosa para a Administração.

 4.13 Por fim, informo que restou prejudicada a análise do recurso apresentado pela 2ª Recorrente (CONECITIVA
REDES E TELECOM LTDA), tendo em vista que prosperará o recurso da 1ª Recorrente (SMARTWAVE), vencedora da
etapa de lances do certame.

 V – DA CONCLUSÃO
 5.1 Diante do acima exposto, recebo o recurso interposto, dele conheço porque tempestivo, para no mérito

conceder-lhe provimento, em razão do poder-dever de autotutela que estabelece que a Administração Pública
possui o poder de controlar os próprios atos, considerando os princípios da isonomia, vinculação ao instrumento
convocatório e ao julgamento objetivo, consubstanciado na manifestação da área técnica e juntamente com as
razões expostas pela recorrente, as quais considero suficientes para modificar a decisão anteriormente proferida,
que aceitou e habilitou a proposta de preços da empresa BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA.

  
5.2 Assim, declaro inabilitada a proposta da Recorrida BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA e remeto os autos ao Senhor Ordenador de Despesas, para análise e decisão superior. Sendo a
decisão em conformidade com a manifestada pelo pregoeiro, solicito que os autos retornem à Comissão
Permanente de Licitação, para que, com a utilização da ferramenta “voltar fase” do sistema COMPRASNET, possa-
se proceder ao retorno à etapa de aceitação de propostas e declarar vencedora do certame a proposta da Empresa
SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL.

  
Brasília, 11 de setembro de 2018
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Marciel Rubens da Silva
 Pregoeiro
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