
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMETÁ 

GABINETE DO PREFEITO  

 
 

 

 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

Av. Gentil Bittencourt, nº 01, Bairro Centro, CEP: 68.400.000 – Cametá/Pa 

 

1 

DECISÃO SUPERIOR DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

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 face do ato imposto a este Prefeito na obrigatoriedade de revisão da decisão exarada pelo 

Pregoeiro Oficial, que manteve em parte seu entendimento no julgamento do recurso, referente ao 

Pregão Eletrônico em epígrafe, nos termos do art. 13, inciso IV do Decreto Federal 10.024/2019, 

recebo os presentes autos e passo a decidir. 

 

I – RELATÓRIO 

Aproveito o relatório feito pelo pregoeiro em prol da celeridade processual. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

Em linhas gerais, a recorrente insurge-se contra a aceitação da proposta da empresa W DO 

S C BARRA-EPP, solicitando que o pregoeiro recuse a proposta e inabilite a recorrida. A 

recorrente informa que detectou que não foram enviados todos os documentos de habilitação 

solicitados no edital e informa ainda que a proposta final enviada não contém informações 

essenciais tais como marca e modelo do objeto. Neste sentido, informa também que o objeto 

ofertado nos itens 1 e 2 está em desacordo com o solicitado no Termo de Referência. 

Por sua vez, a recorrida alega a total correspondência da proposta enviada com o termo de 

referência e com as exigências do edital. Para sustentar este entendimento utiliza como principal 

argumento a apresentação de catálogo que segundo a recorrida tem todas as informações sobre o 
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objeto ofertado. Neste passo, a recorrida afirma ainda que apresentou todos os documentos de 

habilitação necessários e exigidos no edital. 

Ocorre que em relação às alegações da recorrente de que a documentação apresentada pela 

recorrida não estaria de acordo com o exigido no edital, resta claro que não merece prosperar tal 

alegação tendo em vista que a recorrida apresentou todos os documentos exigidos no Edital de 

Pregão Eletrônico 026/2021. 

Neste passo, no que diz respeito à proposta da recorrida supostamente não conter informações 

de marca modelo e descrições dos itens, é evidente que a recorrida apresentou proposta com a 

indicação de marca em todos os itens e também apresentou (conforme solicitado no edital) catálogo 

que informa as características do objeto ofertado possibilitando assim a análise da correspondência 

ou não com o que foi exigido no edital, desta forma, não poderia a Administração recusar a proposta 

com base neste argumento. 

Por fim, em relação ao argumento de que a descrição dos itens 1 e 2 do catálogo apresentado 

pela recorrida não estão de acordo com o solicitado no Termo de Referência, resta claro que assiste 

razão a este argumento, haja vista que as descrições constantes no catálogo não contemplam a 

pontuação solicitada no termo de referência de acordo com o site www.cpubenchmark.net. 

 

III - DA CONCLUSÃO 

 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. 

 Neste ato, faço remessa dos autos à CPL para continuidade dos trâmites deste certame. 

Belém, 20 de Setembro de 2021. 

 

 

 

 

VICTOR CORREA CASSIANO 

Prefeito Municipal de Cametá 

http://www.cpubenchmark.net/
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