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' TERRA DO ARTESANATO '

DEPARTAMENTO DE COMPRAS ELICITAçõEs

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNIcIPAL Nº 268/2022
“PREGÃO (ELETRONICO) Nº 043/2022 _ __ ,
EDITAL Nº 056/2022

JULGAMENTO AO RECURSO

* REF.: Interposição de Recurso Administrativo acerca do resultado do Pregão em epígrafe, cujo objeto é'o
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE UNIFORME ESCOLAR.

W ª ”

;;;Qi Trata-s-e de Recurso Administrativo interposto pela empresa DIPROHL COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI pessoa jurídica de direito privado, inscrita n o  CNPJ sob o número 04. 913. 818/0001 -56, contra

' decisão do Pregoeiro em referência a desclassificação de  sua proposta, na  fase de análise das propostasr p z . “
W para os Lotes 01 e 02 do presente Pregão Eletrônico.

DO RECURSO
,. Em síntese, a empresa recorrente requer a reclassificação de sua proposta inicial e anulação de

_: , . .  todos os atos do Pregão, a partir da fase de análise das propostas, a fim de que ocorre nova disputa, da
qual a mesma poderá participar, tendo em vista entender como equivocado o julgamento do Pregoeiro na
análise da proposta inicial da recorrente.

DA CONTRARRAZÃO -
Foi obedecido o prazo para apresentação da contrarrazão, porém o mesmo não foi realizado por

nenhuma outra empresa participante do  presente Pregão.

ºf DA TEMPESTIVIDADE
º _ ' _ __ Cabe ressaltar que o referido recurso administrativo foi realizado de  forma tempestiva, obedecendo

ao prazo e forma estabelecidos em Edital.

"II“,:ªj-º'f _ DO MÉRITO ,
Em análise do mérito, quanto aos pontos levantados pela recorrente, conforme entendimento deste

; ?? subscritor, tem——se as seguintes considerações e entendimentos:
'“ " a);_Em que pese _às razões despendidas no  recurso, cabe demonstrar _o relatório de  propostas do

ªª'ªfrocesso IICItatorIo “obtido na plataforma de Pregão Eletrônico BNC:
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Verifica—se em análise do presente relatório que as empresas DIPROHL COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI e NS KARYDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA realizaram o cadastro de proposta no percentual
de 0,01%, diferindo das demais licitantes, que em sua maioria, cadastraram o percentual miªm—o de 1,00%
como proposta inicial a abertura do certame. ' "”“ ”T,

O Pregoeiro então, ao analisar as propostas efetivamente válidasàaavançar para fase seguinte do
presente Pregão, julgou pela desclassificação das propostas das empresas citadas, conforme justificativa
abaixo:

Desclassnºicaçao do Lote devido à porcentagem da proposta e
desacordo com o estabelecrdo no Edital.
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. . g m v a ' l o r e s  muito'acima doestimadof'"poisnesta modalidade licitatória não há classificação prévia das
“ m e l h o r e s  três,,propostas, como ocorria no Pregão Presencial; nesta modalidade o sistema do Pregão
“ Eletrônico cadastra todas as possíveis propostas e para a fase de disputa, cabendo ao Pregoeiro analisar a
conformidade das mesmas para a fase subsequente do Pregão.

Porém, o ponto citado pela recursante é encontrado quando se trata de Pregões cujo critério de
julgamento seja o de menor preço, pois quando utilizado o critério de maior desconto por lote, os critérios

; de disputa devem estar descriminados no instrumento convocatório, conforme Art. ?º, parágrafo único, do
( Decreto Nº 10.024/2019.

' b) N o  apontado: “quando da efetivação do lançamento da proposta já deveria se manifestar contra e
bloquear o lançamento”, o sistema do Pregão Eletrônico desenvolvido pela plataforma BNC, não impede o
cadastramento da proposta, seja no critério de maior desconto ou menor. valor unitário., .no valor. que a.
licitante assim o desejar e cabe a licitante sanar qualquer dúvida, tanto com a plataforma do Pregão
eletrônico, quanto com o Pregoeiro e Equipe de Apoio.

._ c) O Edital do presente Pregão Eletrônico estabelece os critérios de classificação e_ disputa que
ª t e  devem ser observados pelos licitantes e nele é evidente que a proposta inicial minima deve ser efetuada por

' valor percentual tendo como referência o valor total do lote, conforme pode ser evidenCiado no item 9.5.1 do
edital: O lance deverá ser ofertado pelo percentual de desconto acima do valor total do item; o item 9.8. do

, edital delimita que: O intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em
ªº“? relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de
“'ª 1, 0% (um por Cento) Ainda, no Anexo I do Edital, a cada lote, tem-se o valor mínimo de lance a ser efetuado:
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' as amigos- É
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' Desta forma, fica muito claro que o Edital estabelece os critérios para o efetivo cadastramento das
propostas, pois não cabe outro entendimento senão o julgado e analisado pelo Pregoeiro e m  sessão.

d) Conforme Art. 47, do Decreto Nº 10.024/2019, o pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e
das propostas, sanar erros ou  falhas que não alterem a substância das propostas [...], porém no  caso em
evidência, trata-se de proposta previamente cadastrada no sistema do Pregão Eletrônico em curso, não,

, ;  sendo possível sua alteração após o inicio da  fase de análise das propostas.

'a'
*“ CONCLUSÃO >_ ._

O Pregoeiro, pelas razões de fatos e direitos aduzidas, após análise do recLíso interposto
. protocolada, opina pelo acolhimento do mesmo, tendo em vista sua tempestividade'en'o mérito decide julgar

,, improcedente o recurso apresentado, mantendo a decisão proferida no certame em relação à
desclassificação da empresa DlPROHL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, encaminhando o processo à
autoridade superior para julgamento.

Potim, 31 de agosto de 2022.

Ãruno Cami lo  rança de  Abreu
Pregoeiro
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