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PELO FLiTvtAO ao TRASALMO

DECISÃO ADMINISTKÀTIVÂ

RECORRENTE: EXSTO TECNOLÓGICA LTDA.

RECORRiDO: DÊ LORENZO DO BRASIL LTDA.

PREGÃO PRESENCIAL N^ 057/2019 - SENA!

OBJETO: aquisição de sistema com braços robóticos, destinado ao programa de

atualização da infraestruíura tecnológica do Centro de Atividades Profissional Professor

Stènio Lopes, Unidade do SENAI/DR/PB.

RECURSO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE
ADMÍSSIBSLIDADE. ADMITIDO. EQUIPAMENTO.
AUSÊNCIA DE CARAGTERÍSTiCAS
DETALHADAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO.
DIVERGÊNCIA DO EDITAL. NÂO VERIFICADAS.
ATENDIMENTO. MERA OMISSÃO. PRINCÍPIO
DO FOP.MALl-SMC MODERADO. ITEM S.6 DO
EDITAL. RECURSO ÍMPRCVIDO.

I. DA SINOPSE FÀTICA PROCESSUAL

Em breve síntese do caderno processuai concernente ao Pregão Presencial N-.

057/201Q, depreende-se que se traía de procedimento administrativo para a aquisição

de sistema com |braços robóiicos, destinado ao programa de atualização da

infraestruíura tecnológica cio Ceruro de Atividades Proíissiona! Professor Stênio Lopes,

Unidade do SENAl/DR/PB.

Nesta senda, CiO dia 03 de outubro de 2019, fera realizada a Sessão Pública, em

que participaram as DLi LORENZO DO ÊRASÍí.. AUTTOM AUTOMAÇÃO E

ROBÓTICA LTDA e EXSTO TECNOlOOIA LTDA, sagra.ndo-se a primeira como

vencedora do certame ücítatõrlc, em razão do menor preço apresentaoo pela refer^

empresa na fase de lance
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Entrementes, irresignada com a decisão exarada pela Comissão de Licitação

que declarou a empresa DE LORENZO DO BRASIL como vencedora do certame

licííatório, a empresa EXSTO TECNOLOGÍCA LTDA interpôs recurso administrativo,

requerendo em síntese a desclassificação da empresa vencedora, uma vez que está

última teria descumprido requisito inerente ao Anexo I do Edital do Pregão Presencial

057/2019 do SENAi.

Desse modo, segundo as aduções da Recorrente a empresa vencedora não

teria apresentado em sua proposta as fotos do equipamento, não permitindo a

verificação da conformidade e consistência do sistema e atendimento ao Edital, o que

violaria as especificações técnicas do instrumento convocatório, que prevê o
encaminhamento de fotos.

Portanto, alega a Recorrente que restou prejudicado a análise da conformidade

técnica de alguns elementos que fazem parte do sistema, quais sejam; Garra elétrica,

controlador e célula com mesa para operação.

A empresa ̂ Recorrida fora devidamente notificada do recurso interposto,
apresentando contrarrazões ao recurso interposto, em atendimento ao princípio do

contraditório e ampla defesa.

Em contrarrazões, a Recorrida afirma que apresentou atestado de capacidade

técnica e carta de registro de compromisso que comprovam a exequibilidade no

fornecimento do sistema de robótica apresentado peia empresa, alegando que os

equipamentos ofertados possuem características técnicas superiores ao exigido no

Edital.

Destarte, a conformidade técnica referente à garra elétrica, controlador e célula

com mesa para operação, que integram o sistema ofertado pela vencedora fora

submetida à análise da área técnica do SENAI/DR/PB, com a finalidade de atestar ou

não a adequação dos equipamentos ofertados na oportunidade pela empresa

Recorrida.

Por fim, o Parecer Técnico emitido pela área de técnica do SENAI/DR/PB,

concluiu peia validação dos equipamentos apresentado pela empresa DE LORENZO

DO BRASIL.

É, em epítome. que basta á guisa de relatório.

Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR. m/^
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11. DO JUÍZO DE IPREÜBAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO.

Em juízo de admissibilidade do Recurso Administrativo apresentado pelo EXSTO

TECNOLÓGICA LTDA, depreende-se que o recurso fora interposto para apreciação da

autoridade constituída do SENAI/DR/PB de forma tempestiva, ou seja, dentro do prazo

de 02 (dois) dias úteis para modalidade Pregão, nos termos do art. 22, § 1®, do

Regulamento de Licitações e Contratos a contar da publicação da decisão.

O Procurador da empresa Recorrente goza de legitimidade para interposição do

recurso administrativo, posto que a procuração apresentada outorga poderes

específicos para representação da empresa perante o SENAI/DR/PB para os atos

envolvendo o certame.

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

mérito, tendo em vista a alegação de pretenso prejuízo em razão da alegada

inobservância a requisito integrante da especificação técnica, nos termos do Anexo 1 do

Instrumento Convocatório.

Dito isto. o recurso me.^ece 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. '

111. DO MÉRITO.

As razões de mérito do recurso interposto pela empresa EXSTO

TECNOLÓGICA LTDA, cinge-se na análise da ausência da juntada de fotos de

determinados elementos que compõe o sistema, cuja Inobservância violaria o Anexo I

do Edital, qual seja:
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Junto com a proposta deverá ser apresentado catálogo dos
vários móduios do sistema necessariamente em língua
portuguesa ou em Inglês, telas de softwares, com as
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montadas, desenhos CAD nem cópia do texto do edital)
indicando a sua quantidade, de modo a permitir a verificação

Edifício Agostinho Velíoso da Silveira
Av. Manoel Guimarães. 195 - 4' Andar • José Pinheiro
Caixa Postal:õ61 CEP:5S ''00-440 • Campina Grande PB
Telefone G'"-S3-2101-5482 ■ Fax: 0*'-83-2101 5354
WEB: vM-y/fíaob.úra.r.r - e msiblioitacao& fieDb.cr-.br

SESI

Serviço Social
da Indústria

Instituto

Euvai



Serviçc Mac.-on/ii de A^r>?.-iíJi:!,i,qrm l:tdusTr/s'

PEL.O FUTURO DO TKABALHO

da conformidade e consistência do sistema, assim como o
atendimento ao edital.

Iniciaimente. cumpre destacar que o objetivo principa! do processo iicitatório do

SENA) é a seleção da proposta mais vantajosa, não sendo plausível a desclassificação

de licitante com fundamento na omissão ou desatendimento de exigências

consideradas eminentemente formais, privilegiando o princípio do formaíismo

moderado.

Sobre a conceituação do principio do formaíismo moderado, preleciona Marçal

Justen Filho, ipsis litterís:

Deve-se aceitar a conduta do sujeito que evidencie o
preenchimento das exigências legais, ainda quando não seja
adotada a estrita regulação Imposta orlginariamente na Lei ou
no edital. Na medida do possível, deve promover, mesmo de

I  ofício, o suprimento dos defeitos de menor monta. Não se
deve conceber que toda e qualquer divergência entre o texto
da Lei ou do edital conduz a invalidade, a inabilitaçào ou a
desclassificação.

Na mesma linha cognitiva, entende o Superior Tribunal de Justiça na decisão do

mandado de segurança 5.418 - DF, in verbis:

O formaíismo no procedimento Iicitatório não significa que se
possa desclassificar propostas eivadas de simples omissões
ou defeitos irrelevantes.

Para o Tribunal de Contas da União, é inadmissível a desclassificação de

licitante em razão de Informação exigida no edital, quando a documentação contiver

implicitamente o elemento faltante:

2. E irregular a inabílitação 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, § 3=, da Lei 8.666/93, por
representar formaíismo exagerado, com prejuízo à
competitividade do certame. (Acórdão 1795/2015-Plenário, TC
010.975/2015-2, relator Ministro José Múcio Monteiro
22.7.2015).
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Ressalta-se, que o próprio Edital referente ao Pregão N® 057/2019 em seu item

8 - Critérios de Juigatnento, subitern 8.6, estabelece que não importará em

desclassificação da proposta a mera omissão ou desatendimento a exigências de

requisitos irrelevantes do Edital, desde que não haja prejuízo ao SENAi/DR/PB, senão

vejamos:

8.6 - Omissões ou desatendimento a exigências consideradas
eminentemente formais, que sejam irrelevantes para o
entendimento da proposta, não acarretarão na
desclassificação da proposta, desde que não causem prejuízo
para o SENAI/PB e nem firam os direitos dos demais
proponentes.

Desse modo, seria desarrazoada a desclassificação da empresa vencedora pela

simples omissão de fotos relativas aos elementos integrantes do sistema de robótica,

sobretudo quando possível analisar por outros meios a conformidade e consistência do

sistema, assim como o atendimento ao edital, sendo um defeito de menor monta que

não acarreta em prejuízo ao SENAl/DR/PB.

In casu, a conformidade técnica do sistema com c edital poderá ser analisada

por meio de outras iformas contidas na proposta, comio catálogo, telas de softwares e

detalhamento das características dos elementos que compõe o sistema, não sendo

critério de classificação a juntada das fotos do equipamento.

Em razão dós argumentos aduzidos pela Recorrente em que se questiona a

conformidade técnica com Edital dos equipamentos apresentados pela Recorrida, à

proposta ora contestada fora remetida à apreciação da área técnica do SENAI/DR/PB

para análise e emissão de parecer.

O Técnico emitiu parecer no sentido de que os equipamentos relativos á garra
elétrica, controlador e célula com mesa para operação apresentados na proposta da

Recorrida atende as especificações técnicas do Edital.

Por sua vez, mesmo entendendo que este aspecto não será determinante para a

classificação da proposta, ainda assim, o material encaminhado junto á contrarrazões

corrobora o entendimento da conformidade técnica do equipamento apresentado pelo
Recorrido.

Portanto, não merece prosperar o pleito de desclassificação apresentado pela
Recorrente, tendo em vista que a proposta eivada de simples omissão ou defeito

irrelevante não caracterizará critério idôneo para desciassificac^ãô^ proponente,
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conforme se extrai do item 8.6 do Editai do Pregão Presencial 057/2019, que

privilegia o princípio do formalismo moderado.

Por fim, acolho na íntegra o Parecer Técnico do SENAI/DR/PB para NEGAR

PROVIMENTO às razões de mérito do Recurso Administrativo interposto pela empresa

EXSTO TECNOLÓGICA LTDA, retornado o processo licitatório a percorrer o seu

regular trâmite, devendo o objeto da licitação ser homologado e adjudicado em favor da

empresa DE LORENZO DO BRASIL LTDA.

IV. DECISÃO

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 Pregão N- 057/2019 do

SENAI/DR/PB ser homologado e adjudicado em favor da empresa DE LORENZO DO

BRASIL LTDA.

Campina Grande/PB, em 23 de outubro de 2019.

MARINALDA JUTO LEIT

Diretora Regionâiído SENAi/DF/PB
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