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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 
RECORRENTE: EXSTO TECNOLOGIA LTDA. 

RECORRIDA: AUTTOM AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA LTDA. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2020 – SENAI. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 111/2019. 

 
 

OBJETO: Aquisição de bancada de manufatura avançada destinada ao programa de 

atualização da infraestrutura tecnológica do Centro de Atividade Profissional Professor 

Stênio Lopes, Unidade do SENAI/DR/PB. 

 
EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE BANCADA DE 
MANUFATURA. AUSÊNCIA DE IHM PARA CADA 
ESTAÇÃO MODULAR. DESCLASSIFICAÇÃO. 
OMISSÃO NO EDITAL. PRESUNÇÃO LÓGICA. 
FUNCIONALIDADE EQUITATIVA DE TODAS AS 
ESTAÇÕES. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA 
PROPOSTA DA EMPRESA RECORRIDA. DILIGÊNCIA 
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DO 
FORMALISMO MODERADO. RECURSO ADMITIDO E 
NÃO PROVIDO. 

 
 

I. DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. 

 
 

Em juízo de admissibilidade do Recurso Administrativo apresentado pela 

empresa EXSTO TECNOLOGIA LTDA, depreende-se que o recurso fora interposto 

para apreciação da autoridade constituída do SENAI de forma tempestiva, ou seja, 

dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação da decisão, nos termos 

do art. 22, § 1º, do Regulamento de Licitações e Contratos. 

Em análise do ato constitutivo da Recorrente, percebe-se que o representante 

legal que subscreveu o recurso goza de legitimidade para sua interposição, tendo em 

vista a condição de Sócio Administrador. 

Ademais, a Recorrente possui interesse recursal na apreciação das razões de 

mérito, tendo em vista as alegações de pretenso prejuízo em razão da inobservância a 

requisito integrante do Edital. 
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Dito isto, o recurso merece ser ADMITIDO com efeito suspensivo nos termos do 

art. 24 do RLC, conforme análise dos pressupostos recursais da tempestividade, 

legitimidade recursal, interesse recursal e forma escrita, passando doravante ao juízo 

de delibação. 

 

II. DA SINÓPSE FÁTICA PROCESSUAL. 

 
 

Em breve síntese do caderno processual concernente ao Pregão Presencial Nº. 

004/2020 do SENAI/DR/PB, depreende-se que se trata de procedimento administrativo 

para aquisição de bancada de manufatura avançada destinada ao programa de 

atualização da infraestrutura tecnológica do Centro de Atividade Profissional Professor 

Stênio Lopes, Unidade do SENAI/DR/PB. 

Desse modo, a sessão pública fora realizada no dia 13 de fevereiro de 2020, 

comparecendo as empresas EXSTO TECNOLOGIA LTDA e AUTTOM AUTOMAÇÃO 

E ROBÓTICA LTDA, sendo declarada suspensa por tempo indeterminado para análise 

pormenorizada das propostas apresentadas e realização de diligência junto a ora 

Recorrida para sanar dúvida referente ao protocolo de comunicação do robô e 

treinamento aos colaboradores do SENAI/DR/PB. 

Nesta senda, após diligência e análise sucinta das propostas apresentada, o 

responsável técnico em seu relatório sugere a classificação da empresa AUTTOM 

AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA LTDA, assim como pela desclassificação da empresa 

EXSTO TECNOLOGIA LTDA, uma vez que não dispõe de IHM para todas as estações 

da bancada modularizada. 

Na reabertura da sessão pública no dia 05 de março de 2020, a Comissão de 

Licitação acolheu o Relatório Técnico, classificando e declarando vencedora a empresa 

Recorrida e desclassificando a empresa Recorrente. 

Irresignada com a decisão da Comissão de Licitação, a empresa EXSTO 

TECNOLOGIA LTDA interpôs recurso administrativo obsecrando pela classificação da 

sua proposta, tendo em vista uma pretensa omissão editalícia relativa ao número de 

IHM e informações inerentes a localização da IHM. 
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Não obstante, alega, ainda, a Recorrente que o robô colaborativo apresentado 

pela empresa Recorrida não apresentaria o protocolo de comunicação PROFINET e 

capacitação dos colaboradores do SENAI/DR/PB, descumprindo exigência editalícia, 

motivo pelo qual a sua proposta deveria ser desclassificada. 

Em contrarrazões recursais, a Recorrida alega que cumpriu com a diligência 

aberta pela Comissão de Licitação, no sentindo de esclarecer que o robô colaborativo 

contido na proposta atende o protocolo de comunicação PROFINET, sendo idêntico ao 

apresentado pela empresa Recorrente, sanando, ainda, as dúvidas quanto à oferta de 

capacitação. 

Quanto à alegação de omissão editalícia no descritivo, a Comissão de Licitação 

consultou o responsável técnico do certame, que emitiu parecer técnico afirmando que 

a bancada será separada em 5 (cinco) módulos que permitam o mesmo  

funcionamento, logo seria lógico que o IHM deveria alcançar todas as bancadas, caso 

contrário não teria solicitado o sistema modular, mas sim um único sistema integrado. 

É, em epítome, o que basta à guisa de relatório. 

Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR. 

 
 

III. DA DECISÃO. 

 
 

Prima facie, cumpre destacar que o Recorrente alega no mérito do Recurso 

Administrativo que a sua desclassificação seria injustificada e incoerente, tendo em 

vista que o Edital do Pregão Presencial Nº. 004/2020 seria silente quanto à quantidade 

e localização do IHM. 

Outrossim, compulsando os autos do processo administrativo, verifica-se que 

que o Edital do Pregão Presencial nº 004/2020 do SENAI/DR/PB descreve no item 2 e 

3.1 do Anexo I, que o equipamento deverá permitir o treinamento através de IHM e que 

a bancada deverá conter 05 (cinco) estações modulares, senão vejamos: 

 
OS EXPERIMENTOS: EQUIPAMENTOS DEVE PERMITIR O 

TREINAMENTO ATRAVÉS DE APLICAÇÃO DE SOFTWARE DE 

PROGRAMAÇÃO DE CLP, IHM, SISTEMA DE SUPERVISÃO 
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SCADA, COMISSIONAMENTO DE SENSORES E ATUADORES 

(...) 

3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (EXIGÊNCIAS MÍNIMAS): 

 CINCO ESTAÇÕES MODULARES DE MESMA DIMENSÃO 

APOIADAS EM ESTRUTURA MONOBLOCO SOFRE RODÍZIOS 

CORRESPONDENDO AOS PROCESSOS DE ALMOXARIFADO, 

PROCESSAMENTO COM MONTAGEM DE BLOCOS, 

INSPEÇÃO DE QUALIDADE E EXPEDIÇÃO. 

 

Destaca-se, que fora submetidas à análise do Responsável Técnico o 

questionamento da Recorrente quanto compatibilidade do equipamento por este 

apresentado e as especificações técnicas descritas no Anexo I do Edital, emitindo a 

área técnica parecer desfavorável, aduzindo em síntese: 

 
A separação dos 5 (cinco) módulos se faz necessário para 
atender um grupo ideal mínimo de (dois) alunos por módulo, 
caso contrário não solicitarmos sistema modular, mas sim um 
único sistema integrado. A saber, essa separação deve 
ocorrer de uma forma que propicie as mesmas condições de 
aprendizagem (prática) para aquele determinado grupo, quer 
ele tenha sido sorteado com o módulo 1,2,3,4 ou 5. Deixo 
claro que há uma presunção lógica para que o funcionamento 
da bancada contenha um IHM (Interface Homem Máquina) 
para cada módulo, pois só assim poderemos oferecer as 
mesmas condições para os alunos em grupos menores no 
processo de aplicação prática. 

 

Desse modo, verifica-se dos trechos colacionados do Edital e do Parecer 

Técnico que o equipamento deverá permitir treinamento através de Interface Homem 

Máquina – IHM nas cinco estações modulares que compõe a bancada de manufatura, 

sob pena de deturpar a própria funcionalidade do equipamento, havendo presunção 

lógica de que o IHM deverá ser extensível para funcionar em mesmas condições em 

cada estação modular. 

Logo, a decisão de desclassificação da Recorrente é compatível com o 

instrumento convocatório, tendo em vista que a proposição de equipamento que não 

apresenta Interface Homem-Máquina que abranja todas as estações da bancada viola 

o Edital por não permitir o treinamento através de IHM na totalidade das estações. 
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Subleva-se, que já fora devidamente esclarecido e sanado, por intermédio do 

empreendimento de diligência da Comissão de Licitação, a compatibilidade com o 

instrumento convocatório da proposta da Recorrida quanto às especificações do robô 

colaborativo com protocolo de comunicação PROFINET e das 40 (quarenta) horas de 

treinamento. 

Destaca-se, ainda, que o responsável técnico do certame em seu relatório 

analisou o robô colaborativo ofertado pela Recorrida, concluindo que o mesmo possui o 

protocolo de comunicação PROFINET, sendo, inclusive, idêntico ao robô ofertado pela 

Recorrente. 

Ressalta-se, que a diligência empreendida pela Comissão de Licitação para 

esclarecer informações implícitas privilegia o princípio do formalismo moderado (Item 

8.6 do Edital), estando em consonância com o entendimento entabulado no Acórdão 

1795/2015 do Tribunal de Contas da União - TCU1, ipsis litteris: 

É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de 
informação exigida pelo edital, quando a documentação 
entregue contiver de maneira 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. (Grifo nosso) 

 
 

União: 

Na mesma linha cognitiva decidiu no Acordão 918/2014 o Tribunal de Contas  da 

 
 

Por intermédio de Pedido de Reexame em autos de 
Representação, o pregoeiro que conduzira licitação 
promovida pela Universidade Federal Fluminense (UFF) 
solicitou a reforma do julgado original para suprimir multa 
que lhe fora aplicada em razão de irregularidades verificadas 
no procedimento licitatório. Entre as falhas que levaram o 
Tribunal a apenar o responsável, destacou-se a sua recusa  
em aceitar proposta de licitante para dois itens do edital, com 
preços significativamente inferiores ao da  empresa 
ganhadora da competição, „pelo fato de a licitante não ter feito 
constar corretamente a marca dos produtos ofertados, sem 
que tenha sido feita a diligência facultada pelo § 3º do art. 43 
da Lei nº 8.666/1993, visando esclarecer a marca dos produtos 
ofertados‟. Em seus argumentos recursais, reproduzidos pelo 
relator, o pregoeiro justificou, entre outros motivos, que: i) a 

 empresa   „nem  poderia  participar  do   certame,   já   que sua 

 
 

1 Acórdão 1795/2015-Plenário, TC 010.975/2015-2, relator Ministro José Múcio Monteiro, 22.7.2015. 



 

 FIEP Edifício Agostinho Velloso da Silveira SESI SENAI I E L 
Federação Av. Manoel Guimarães, 195 - 4º Andar - José Pinheiro Serviço Social Serviço Nacional Instituto 
das Indústrias Caixa Postal:661 CEP:58 100-440 - Campina Grande PB da Indústria de Aprendizagem Euvaldo 
do Estado Telefone 0**-83-2101-5482 - Fax: 0**-83-2101 5354  Industrial Lodi 

da Paraíba WEB: wwwfiepb.org.br - e-mail:licitacao@fiepb.org.br    

 

 

 
atividade não se coadunava integralmente com o objeto da 
 disputa‟; ii) a proposta recusada havia desatendido o edital ao 
 informar „a marca/fabricante dos produtos, mas não inserir o 
modelo ofertado‟; iii) o mencionado dispositivo da Lei de 
Licitações e Contratos não o obrigava a realizar diligência 
para sanear a questão; iv) não fora comprovada a capacidade 
de fornecimento da empresa. O relator, concordando com a 
unidade técnica, destacou que não existia qualquer obstáculo 
estatutário que impedisse a participação da licitante, 
desclassificada sem motivo justo, pois a realização de mera 
diligência   esclareceria   as   dúvidas   sobre   o   questionado 
 atendimento ao edital. Aduziu que „a jurisprudência deste 
Tribunal é no sentido de condenar a inabilitação de licitantes 
em virtude da ausência de informações que possam ser 
supridas por diligência, sem que essa pesquisa se constitua 
inserção de documento novo ou afronta à isonomia‟. Além 
disso, o instrumento convocatório „previa a possibilidade de o 
pregoeiro solicitar informações acerca das características do 
material ofertado, tais como marca, modelo, tipo e fabricante‟. 
Com relação à falta de comprovação de capacidade de 
fornecimento da empresa inabilitada, o relator afirmou que o 
argumento não devia prosperar, uma vez que a 
desclassificação da licitante „não se deu por sua incapacidade 
comercial, mas por formalidades supríveis em simples 
diligência, além do fato de ter ficado assente nos autos que 
essa empresa já havia participado e vencido outros certames 
de objeto semelhante‟. Assim, diante das razoes expostas 
pelo relator, o Tribunal conheceu do recurso e, no mérito, 
negou-lhe provimento.

2
 

 
Sobre o princípio do formalismo moderado preleciona Marçal Justen Filho3, in 

verbis: 
 

Significa que o critério para decisão de cada fase deve ser a 
vantagem da Administração. Isso acarreta a irrelevância do 
puro e simples „formalismo‟ do procedimento. Não se cumpre 
a Lei através do mero ritualismo dos atos. O formalismo do 
procedimento licitatório encontra o conteúdo na seleção da 
proposta mais vantajosa. Assim, a série formal de atos se 
estrutura e se orienta pelo fim objetivado. Ademais, será nulo 
o procedimento licitatório quando qualquer fase não for 
concretamente orientada para seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração. 

 

In casu, verifica-se que a Comissão de Licitação conduziu o certame licitatório 

pautado no entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU, promovendo com as 

 
 

2 TCU. Acórdão nº 918/2014 – Plenário, TC 000.175/2013-7. Rel.: Min. Aroldo Cedraz. DOU 9.4.2014. 

 
3 VARESCHINI, Julieta Mendes Lopes. Licitações e Contratos no Sistema “S”. 7. ed. Curitiba: Editora JML, 
2017. p.46 e 47. Referência: JUSTEN FILHO, M. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
11 ed. Sao Paulo: Dialética, 2005. p. 58. 
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diligências necessárias para obter informações e esclarecimentos necessários para 

que fosse possível realizar uma análise técnica segura das propostas apresentadas, 

classificando a empresa que apresentou a proposta mais vantajosa após realização 

prévia de diligências para esclarecimentos. 

Portanto, em juízo de delibação, não merece prosperar as aduções da 

Recorrente pelas razões de direito expostas, mantendo a decisão de desclassificação, 

ora vergastadas, devendo o certame seguir a sua normal tramitação. 

 
IV. CONCLUSÃO. 

 
 

Ante o exposto, por tudo que consta no caderno processual, ADMITO o Recurso 

Administrativo interposto. Em juízo de delibação NEGO PROVIMENTO, in totum, as 

arguições apresentadas pela Recorrente, devendo o objeto do Pregão Nº 004/2020 do 

SENAI/DR/PB ser homologado e adjudicado em favor da empresa AUTTOM 

AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA LTDA. 

 
Campina Grande/PB, em 23 de março de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

EULER DE SOUZA SALES 
Diretor Regional do SENAI/PB 

 


