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DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

(Processo: 1811/2021) 

 

Pregão Eletrônico nº 026/2021 – PMC 

Objeto: Aquisição de equipamentos e dispositivos tecnológicos para informatização das 

equipes de atenção primária à saúde (APS), para atender a Secretaria Municipal de 

Saúde.  

 

Recorrente: GARDELINE GERENCIAMENTO E TECNOLOGIA EIRELI (CNPJ/MF 

nº 14.136.037/0001-56). 

Recorrida: W DO S C BARRA-EPP (CNPJ/MF nº 05.724.970/0001-53). 

 

 Em cumprimento aos ditames da lei, o Pregoeiro responsável pelo Pregão Eletrônico nº 

026/2021–PMC realizou a análise do recurso interposto junto ao processo em epígrafe. 

 

I - DA ADMISSIBILIDADE E DO CONHECIMENTO 

 Em consonância com os ditames legais, em especial, o caput do artigo 44 do Decreto 

10.024/2019, a recorrente, manifestou, durante a sessão pública, sua intenção em recorrer da 

decisão do pregoeiro. 

 Segundo o disposto no art. 44, do referido Decreto, a intenção de recursos deve ser 

manifestada de forma imediata e motivada ao final da sessão que declarou o vencedor do 

certame, ocasião em que, se aceita, é concedido ao recorrente o prazo de três dias para a 

apresentação de suas razões de recurso. Neste passo, é mister que a recorrente GARDELINE 

GERENCIAMENTO E TECNOLOGIA EIRELI, apresentou suas razões dentro do prazo 

estabelecido na lei. 

           A verificação de legitimidade fica prejudicada em decorrência do próprio sistema 

operacionalizador do certame, eis que, com assinatura criptografada, não poderá um licitante 

pleitear em nome de outrem. 
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 Isto posto, minudenciando os argumentos, segue abaixo a síntese dos argumentos aqui 

analisados. 

 

II - DA SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES 

2.1. Alegações da empresa GARDELINE GERENCIAMENTO E TECNOLOGIA 

EIRELI. 

2.1.1. Na intenção de recursos a empresa recorrente manifestou sua intenção em recorrer 

alegando que a empresa W DO S C BARRA – EPP CNPJ: 05724970/0001-53, vencedora dos 

itens 1; 2; 3; 4; 5; 8, 11 e 17, apresentou sua proposta preços em desconformidade com o edital 

e Termo de Referência (TR), posto que não apresentou especificações de MARCA/MODELO, 

impedindo as verificações de conformidade com o exigido no Termo de referência quanto para 

a LEGAL aceitação da proposta. Aspecto que contraria o edital nos itens 4.8.4, 6.4.1 e 8.2.1 do 

Edital. Ademais, a empresa deixou de atender quanto a habilitação, posto que NÃO 

APRESENTOU AS CERTIDÕES REFERENTES AOS ITENS DO EDITAL: 7.1.2; 7.1.3; 

7.1.4; 7.1.5. Como também não atendeu ao item 7.4.2. - A EMPRESA NÃO A´PRESENTOU 

O CONTRATO SOCIAL E NEM SUAS ALTERAÇÕES; DOCUMENTOS APENAS DO 

WAGNER, NÃO PODEMOS SABER QUEM SÃO OS SÓCIOS E DEMAIS INFORMAÇÃO 

pertinentes. Dá mesma forma NÃO ATENDEU AO EXIGIDO N O ITEM 7.4.6, POIS 

DEIXOU DE APRESENTAR A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EM SUA COMPLETUDE, 

FALTANDO DOCUMENTOS. E POR FIM. NÃO ATENDE AO EXIGIDO NO ITEM, 7.5.1 

- CNJ –QSA – POIS NÃO APORESENTOU O QSA, QUADRO DE ADMINISTRADORES 

E SÓCIOS, CONFORME SOLICITA O EDITAL. Não devendo ser declarada vencedora dos 

referidos itens por TOTAL DESCUMPRIMENTO DO EDITAL, DEVENDO SER 

DECLARADA INABILITADA NO PROCESSO. 

  

Conforme as alegações da recorrente corroboradas em sua intenção recursal, esta fora aceita de 

forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do licitante, ocasião em que lhe foi concedido 

o prazo correspondente para a apresentação de suas razões.  

 

2.1.2. Razões recursais 
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Em síntese, a empresa recorrente apresentou suas razões recursais arguindo o que segue: 

a) Segundo a recorrente a licitante W DO S C BARRA EPP, vencedora dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 

8, 11 e 17, ofertou os itens em desconformidade com o exigido no termo de referência e no 

edital, em especial nhoque diz respeito aos itens 4.8.4, 6.4.1 e 8.2.1 do edital. 

b) Em relação ao item 4.8.4 a recorrente argumenta que a recorrida não apresentou indicação de 

MARCA/MODELO em sua proposta, o que impediria a averiguação completa de conformidade 

com o termo de referência. 

c) A recorrente alega também que em relação ao item 1 a recorrida apresentou em seu catálogo 

processador i3-6300, que tem pontuação de 4.411 no CPUBENCHMARK que é inferior ao 

exigido no edital com pontuação mínima de 7.900. Alega ainda que a frequência da memória 

RAM, o modelo de placa mãe, o modelo do monitor e o modelo e formato do gabinete não foram 

especificados no catálogo da recorrida. 

d) Afirma ainda a recorrente que em relação ao item 2 a recorrida apresentou em seu catálogo 

processador i5-8400, que tem pontuação de 9.216 no CPUBENCHMARK que é inferior ao 

exigido no edital com pontuação mínima de 11.000. Alega ainda que a frequência da memória 

RAM, o modelo de placa mãe, o modelo do monitor e o modelo e formato do gabinete não foram 

especificados no catálogo da recorrida. 

e) Em relação aos demais itens vencidos pela recorrida a recorrente afirma que tudo se repete. 

f) Seguindo em sua argumentação a recorrente afirma que a recorrida deixou de atender itens 

do edital pois não apresentou as certidões referentes aos itens 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 e 7.1.5 do edital. 

Também a recorrente não teria apresentado contrato social e nem suas alterações, a certidão de 

inteiro teor não apresentaria o contrato e apenas o balanço e os atestados de capacidade técnica 

não seriam compatíveis com o objeto licitado. 

g) A recorrente alega por fim que o proprietário da empresa recorrida (Wagner do Socorro 

Coelho Barra) é irmão do Secretário Municipal de Administração (Odilon do Socorro Coelho 

Barra) o que seria inadmissível e revela que há um claro risco de favorecimento. 

 

2.1.3. Contrarrazões 

Em síntese, a empresa recorrida apresentou suas contrarrazões recursais arguindo o que segue: 
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a) A recorrida argumenta que a sua proposta foi totalmente pautada no termo de referência do 

edital. 

b) Afirma ainda que sobre as alegações da recorrente em relação à não apresentação de marca 

modelo seguiu o que apresenta o item 6.4.1 do edital, apresentando catálogo com a descrição do 

objeto. Afirma ainda que caso fosse necessário atualizar a proposta o pregoeiro poderia solicitar 

esta atualização co base nos itens 6.4 e 6.4.1 do edital. 

c) Alega também que em relação a não ter apresentado as certidões referentes aos itens 7.1.2, 

7.1.3, 7.1.4 e 7.1.5 do edital, cabe ao pregoeiro verificar, conforme item 7.1 do edital. 

d) Informa também que o contrato social e suas alterações constam no SICAF e que na certidão 

de inteiro teor consta além do balanço seus contratos sociais e alterações. 

e) Finalmente a recorrida alega que o Senhor Odilon do Socorro Coelho Barra não faz parte so 

quadro societário da empresa, não faz parte da comissão de licitação, não é ordenador de 

despesas e não participa do edital. E que a recorrida tem o direito de participar da presente 

licitação, tendo inclusive participado de licitações a mais de 15 anos e participado de licitações 

da prefeitura de Cametá a 10 anos. 

 

III – DA FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE 

Diante do exposto, entendo que à recorrente assiste razão no que se refere à alegação de 

que a recorrida apresentou nos itens 1 e 2 descrição diferente da exigida no Termo de 

Referência, fato este evidenciado inclusive por pesquisa ao site www.cpubenchmark.net. 

Pesquisa esta que confirmou as alegações da recorrente no sentido da divergência entre a 

pontuação mínima exigida e ofertada nos produtos da recorrida. 

Por sua vez, em relação à alegação de não apresentação de MARCA/MODELO na 

proposta da recorrida, resta claro que não existe possibilidade de prosperar tal alegação. Uma 

vez que a recorrida apresentou proposta com descrição de acordo com o Termo de Referência 

e inclusive apontou a marca de todos os itens e ainda apresentou catálogo com a descrição 

detalhada dos itens o que possibilitou a análise e também a constatação da falha apontada no 

parágrafo acima. Desta forma, destaca-se que em todos os demais itens estas alegações da 

recorrida não estão revestidas de razão. 

http://www.cpubenchmark.net/
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Ademais, no que diz respeito à recorrida não ter apresentado as certidões referentes aos 

itens 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 e 7.1.5 do edital, resta claro que da simples leitura do item 7.1 do edital 

entende-se que é responsabilidade do Pregoeiro verificar tais certidões nos sites oficiais. 

Não obstante, em relação ao Contrato Social, o mesmo se encontra cadastrado no SICAF 

o que dispensa a apresentação pela licitante conforme previsto no item 7.10 do edital. 

No que diz respeito à certidão de inteiro teor a mesma se encontra devidamente atualizada 

conforme solicita o edital e os atestados de capacidade técnica estão em total acordo com o 

solicitado no edital desta licitação. 

Por fim, em relação ao proprietário da recorrida ser irmão do Secretário Municipal de 

Administração. Ocorre que o Secretário municipal em questão não detém qualquer poder em 

relação ao processo licitatório em questão, uma vez que a aquisição em tela se refere a demanda 

originada apenas na Secretaria Municipal de Saúde. Ademais, o cargo do Secretário em questão 

em nada se relaciona com a secretaria demandante e muito menos com a Comissão Permanente 

de Licitação. Neste passo, conforme assevera o próprio acórdão citado pela recorrente em sua 

peça, só seria proibida a participação da recorrida se o Secretário em questão fosse gestor 

público envolvido no processo. 

Desta forma, se pode observar que não houve durante o referido Pregão Eletrônico 

qualquer descumprimento aos princípios da administração pública, sendo obedecidos todos os 

regramentos estabelecidos no processo licitatório, não havendo motivação para a inabilitação 

total da licitante recorrida. 

            

DA DECISÃO 

 Diante todo o exposto, ante o que se apresentou e após análise das alegações decido, 

CONHECER o recurso da empresa GARDELINE GERENCIAMENTO E TECNOLOGIA 

EIRELI, para no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO nos termos da 

fundamentação supra. 
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 Com fulcro no art. 17, inciso VII do Decreto Federal 10.024/2019 encaminho os autos 

do processo à autoridade competente para decisão nos termos do art. 13, inciso IV do mesmo 

diploma legal. 

 

Cametá, 17 de Setembro de 2021. 

 

 

 

 

ADENILTON BATISTA VEIGA 

Pregoeiro CPL/PMC 

Decreto nº 229/2021-GAB/PMC 
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