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SENHORA     PREGOEIRA     IVANITA     B0RDIGNON     -PREGOEIRA     OFICIAL     D0

MUNIcipI0 E MEMBROS DA EQUIPE DE AP010.

EXCELENTISSIM0 SENIloR PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SECA-RS

PREGAO PRESENCIAL N° 014/2021

ESB  rNDusTRIA  E  cOMERclo  DE  ELETRO  ELETR6Nlcos  LTDA,

pessoa jur{dica de direito privado,  inscrita no CNPJ sob o n°  13.348.127/0001 -

48, sediada a Rua Armelindo Fabian, n° 395, Bairro Agricola, em Erechim/RS,

CEP   99714-500,   neste   ato   representada   por   sua   representante   legal,   Sr.

Fernando  Carbonera,  brasileiro,  casado,  empresario,  portador  da  cedula  de

identidade n°  1089989576-SJSRS,  inscrito no CPF  sob  o  n° 007.270.550-70,

I-esidentc    i`    doniiciliada    a    Rua    ltalia,    n°     198/301,    BaiiTo    Centre,    em

Erechim/RS,   CEP   99700-058   vein  respeitosamente,   a   presenca   de   Vossa

Senhoria,  dentro do prazo  legal e com fulcro  na Lei  10.520/02  e do  artigo 5°,

inciso XXXIV, alinea "a", da Constituic5o Federal, apresentar:

RECURSO ADMINTSTRATTVO

Em  face da decisao da Pregoeira que habilitou a Empresa ELETROCIDADE

COMERCIO  DE ELETROFERRAGENS  EIRELI,  pelos  fatos e  fundamentos

a seguir expostos:
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ESB Indtlstria e Com6rcio de Eletro Elotr6nicos Ltda.
CNPJ:  13.348.127/OO01-48      lE:  039/0156124

+ DA TnMPESTlvlDADE

Pugna  a  ora  RecolTente,  o  recebimento  das  presentes  raz6es  recursais,  a  fim  de  que  seja

encaminhada a autoridade competente, para sua  apreciac5o e julgamento,  em conformidade  com a

Lei  10.520/02

XVIII -   declarado  o  vencedor,  qualquer  licitante   podera  manifestar

imediata e motivadamente a inteng5o de recorrer, quando lhe sera concedido o

prazo  de  3  (tres)  dias  para  apresentagao  das  raz6es  do  recurso,  ficando  os

deinais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-raz6es em igual

ndmero  de  dias,  que  come¢ar5o  a  correr do  t6rmino  do  prazo  do  recorrente,

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

Concedendo   efeito   suspeusivo   a   inabilitaq5o   do   licitante,   ate  julgamento   final   na   via

administrativa.

Sucessivamente,   pugna   a  sun  remessa  a  autoridade  superior  para  seu  conhecimento   e

provimento, com reforma da decis5o e habilita¢o da recorrente.

Demonstraremos a seguir, os fatos e o direito que mos garante a apresentacfo das nossas raz6es

ao Recurso Administrativo.

11-DO RFSUMO DOS FATOS

A   Prefeitura   Municipal   de   Restinga   Seca/  RS   iniciou  processo   licitat6rio   na  modalidade

Pregao  Presencial  n°   14/2021,  com  o  seguinte  objeto:  Registro  de  pre¢os  para  futura  e  eventual

aquisicao parcelada de luminalias de LED, novas, sem uso, para uso do Departamento de Manuten¢ao

P`'`blica, da Secretaria M``nicipal de Obras.

Na data  de  22  de  mai.go  de  2021,  as  09:00h  iniciou-se  sessao presencial  na sede  da Prefeitura

Municipal de Restinga Seca-RS.

Em  fase  de  abertura  da  Proposta  todas  as  empresas  foram  habilitadas.  por6m  em  fase  de

habilitap5o a Empresa ELETRICA  LUZ detentora do melhor preco foi desclassifica, passando para a

segund{i  colocada  ELETROCIDADE  COMERCIO  DE  ELETROFERRAGENS  EIRELI,  porem  a

empresa  ES13,  ora  recorrente  solicitou  registro  em  ata  de  valor  menor do  que  o  cotado  pela  segunda

colocada.

Inconformada   com   a  decisao   da  MM.   Pregoeira  manifestou   suas   intenc6es   em   interpor

Recurso Administrativo, pelos seguintes fatos:

RUA ARMELINDO  FABIAN,  395,  AGRICOLA,  ERECHIM-RS,  CEP 99714-500,  FONE  (54)  3522-5275

±1l±\\+`.\lal4(fLC`i±l!lighir+>jtbrT;!±±+±ffjj2@}+=±hJight.cori]L!2i_;}±4±r!:A/wesbllght.cc>m.br

•..a..,.,



EEBL`|.Q#|EcSNep!rd,u*±r|`8a.,e2C7ROEo6:C#8d.,EE..leo..rg°,oE,'e5%.62n*oSL.da.

•     Nao hoitve consideracao do valor de 480,00 registrado pela empresa para classificacao

no     processo,     visto     que     a     Empresa     ELETROCIDADE     COMERCIO     DE

ELETROFERRAGENS  EIRELI  sagrou-se  vencedora  do  certame  cotando  o  valor de

R$ 500,00 pelo item.

•     A     garantia     apresentada     pela     empresa     ELETROCIDADE     COMERCIO     DE

ELETROFERRAGENS EIRELI estava com descriq;ao ambigua, bern como referia-se a

licitaeao de outro processo.

Como veremos  a seguir,  demonstraremos os fundamentos  legais que amparam as alega96es  a

seguir  manifestadas  pela  empresa  ESB  em  desfavor  da  habilitag5o  da  empresa  ELETROCIDADE

COMERCIO DE ELETROFERRAGENS EIRELI.

Pretendemos demonstrar que a classificagao da empresa ELETROCIDADE COMERCIO DE

ELETROFERRAGENS  EIRELI   esta eivada de vicios, devendo ser revisto pelo  Senhora Pregoeira e

posteriormente pelo Sr. Prefeito Municipal de Restinga Seca-RS.

Ill-D0 DIREITO:

DA TNACEITABILIDADE D0 VALOR OFERTADO:

Abertos  os  envelopes  referente  a  Proposta  de  Precos,  os  valores  cotados  inicialmente  pelas

emprcsas foram os seguintes:

•     A   empresaEletricaLuz  comovalordeR$444,15;

•     A empresa Eletrocidade com o valorde R$ 503,21;

•     EaempresaESBcomovalorinicialdeR$ 528,00.

Nao havendo a possibilidade de cobrir o lance inicial apresentado pela empresa E16trica Luz, a

Empresa ESB registi.ou em a{a que seu pre¢o minimo pal.a lance seria o valor de R$ 480,

00  (quatrocentos  e  oitenta  reais).  Ocorre  que  em  fase  de  habilitacao  a  Empresa  Eletrica  Luz  foi

inabilitada  por   nao   apresentar   a   declaracao   de   garantia,   Certificado   e   Registro   do   INMETRO,

documentos estes exigidos pelo Edital 014/2021.

Neste  momeiito,   a   Sra  Pregoeira  equivocou-se  ao  declarar  a  Empresa  ELETROCIDADE

COMERCI0  DE  ELETROFERRAGENS  EIRELI     como  vencedora  do  certame,  descumprindo  a
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analise do  instrumento  convocat6rio  (Edital  014/2021).  De acordo com os  Itens  7.3  e  7.4 do Edital,  a

Pregoeira devei-ia ter levado em consideragao a oferta de novos lances, conforme descrito abaixo:

7.3.  N5o  havendo,  pelo  menos  3  (tres)  ofertas  nas  condic6es  definidas

no subitem anterior, poder5o os autores das melhores propostas, ate o maximo

de 3  (tres),  oferecer novos  lances verbais e sucessivos,  quaisquer que sejam os

precos oferecidos nas propostas escritas.

7.4.  No  curso  da  sessao,  os  autores  das  propostas  que  atenderem  aos

requisitos     dos     itens    anteriores     ser5o     convidados,     individualmente,     a

apresentarem   novos   lances   verbais   e   sucessivos,   em   valores   distintos   e

decrescentes,  a partir do  autor da proposta classiflcada de  maior pre9o,  ate  a

proclamagao do vencedor.

Desta  forma,  destacamos  que houve  o desatendimento quanto  ao  estabelecido no  edital,  al6m

do mais o  objetivo  desta licitae5o  6  o  Registro  de  Precos  e o tipo  de julgamento  e  o  inenor pre¢o por

item, embora na pratica este crit6i-io nao foi levado a termo.

A  finalidade  de  processo  licitat6rio  e  selecionar  a  proposta  de  contratac5o  mais  vantajosa

pal.a  a  Administi.acao  Ptibljca  conforme  os  parametros  fixad`os  no  instrumento  convocat6rio  de

licita95o,  ou  seja,  no   edital.   Por  esse  motivo  a   licitac5o  al6m  de  possibilitar  uma  igualdade  de

oportunidades  enti.e  aqueles  que desejam contratar com  a Administra¢ao,  tamb6m  permite que  seja

feita  a  melhor  escolha  dentre  o  universo  de  fomecedores,  possibilitando  a  realizacao  da  melhor

contrata¢ao possivel pal-a a Administraq;ao Pdblica.

Em decisao,  o Egr6gio  STF abordou o conceito de  licitae5o, bern como suas caracteristicas:

Acfio  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  ARTIGOS   16  E   19  DA

LEI     N.22§P,     DO     ESTADO     DE     RONDONIA.     SERVICO     PTjBLICO.

TRANSPORTE    COLETIVO    DE    PASSAGEIROS.    POSSIBILIDADE    DE

CONVERsfio AUTOMATICA DE LINHAS MUNICIPAIS DE TRANSPORTE

COLETIVO     EM     PERMISsfio     INTERMUNICJPAL.     DISCRIMINACAO

ARBITRARIA  ENTRE  LICITANTES.  LICITACAO.  ISONOMIA,  PRINCIPIO
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DA     IGUALDADE.     AFRONTA     AO     DlsposTO     NOs     AHTIGOsr:

cApuT. i]± E 3ap, INclso x2{2{L DA cONSTITulcAO DO BRAslL

[...]   3.   A   licita¢do  a  urn  procedilnento  que  visa  a  satisfa¢ao  do  interesse

ptiblico,  pautando-se  pelo  principio  da  isorlomia.  Estd  voltada  a  urn  duplo

objetivo..  o  de  proporcionar  a  Administra¢do  a  possibilidade  de  realizar  o

neg6cio   mais   van{dyosu   -   o   melhor   negbcio   -   e   o   de   assegurar   aos

admiiiistrados  a  oi}orlunidade  de  concorrerem,  em  igualdade  de  condic6es,

a   col.trataqdo   pretendida   pela    Adminislracao.    Imposicao   do    interesse

pdblico, seu pressuposlo 6 a competi¢ao. Procedimento que visa a salisfa¢ao

do  interesse  I)dblico,  poutando-se  pelu  princlpio  da  isonomia.  a furlcao  da

licita¢ao  6  a  de  viabilizar,  atrav6s  da  mats  ampla  disputa.  envolvendo  o

maior  ninero posslvel  de  agenles  econ6mlcos  capacitados,  a  satisf`aqao  do

interesse   ptiblico.   A   competiqdo   visada  pela   licilacdo.   a   instrumentar   a

seleq(~io  da  pi.oposta  mais  vantajosa  para  a  Administracdo,  imp6e-se  seja

desenrolada de modo que  reste assegurada a igualdade  (isonomia)  de todos

qtluntus  prelendam  acesso  ds  con(rata¢6es  da  Administra¢do.  (ALDl 2.716,

Rel.  Min.  Eros Grau. julgamento em 29.11.07, DJE de 07.03.08)`

De acordo com as palavras do ministro, o objetivo da Administracao Phblica 6 proporcionar

o neg6cio mats vantajoso ou o melhor neg6cio e o de assegurar aos administrados a oportunidade de

concorrerem, em  igualdade de condic6es.

0   instituto   das   licitac6es   tamb6m   ten   seus   principios   norteadores   como   o   principio

dalegalidade,   previsto   no   art.  50, TI,   daconstituicao de    1988,   segundo   o   qual   "ninguem   sera

obi.igado  a  fazer ou  deixar de  fazer senao  em virtude  de  lei.  Analisando o  principio  da legalidade,

devemos  destacar que  a  decisao  da  Sra.  Pregoeira  n5o  seguiu  a  lei  em  tela,  ou  seja,  as  exigencias

contidas   no   edital,   razao   pela   qual   a   n5o   observacao   desse   principio   impregnafa   o   processo

licitat6rio de vicio, trazendo a nulidade como consequencia  imprescindivel de alegacao`
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DA      HABILITACAO      DA      EMPRESA      ELETROCTDADE      COMERCIO      DE

ELETROFERRAGENS EIRELI

A  empresa  ELETROCIDADE  COMERCIO  DE  ELETROFERRAGENS  EIRELl     sagrou-se

vencedora,  polem  apresentou  garantia  divergente  do  solicitado  no  edital.  Na  proposta  constava  o

tempo  da  garantia  de  5  anos,  no  entanto  entre  parentese  constava por  extenso  (2  anos).  0  prazo  de

garantia solicitado no Edital contemplava:

1.4. Os equipamentos devem possujr garantia de, no minimo, 05 (cinco) anos.

16. I .4. Os produtos devem possuir garantia de, no minimo, 05  (cinco) anos.

Ben  como  no  Anexo  I-Termo  de  Referencia  do  edital  014/2021,  tambem  estabelece  que  a

luminaria devera atender a garantia minima de  5  anos, portanto  e  indiscutivel  que a garantia exigida

para  os  produtos  e  de  5  anos  e  nao  2  anos  como  constava  na  proposta  apresentada  pela  empresa

vencedora.

A16m disso, a proposta apresentada constava a referencia a urn edital do ano passado e nao o

Edital 014/2021, desta forma declarada 6 considerada invalida para esta licita?ao.

Primado pela  isonomia  mos processos  licitat6rios,  percebe-se neste  caso  o descumprimento da

Legalidade   do   ccrtame   e   a   afericao   aos   principios   administrativos,   dentre   eles,   o principio   da

igualdadc cntre  os   licitantes,   sendo   que   a   Administraqao   Ptiblica deve  conduzir   a   licitacao  de

maneira  impessoal,   sem   prejudicar ou   privilegiar  nenl.urn  licitante.   Desde   que   preencham  os

requisitos  exigidos,  todos  os  que  tiverem  interesse  em  participar  da disputa devem  ser tratados  com

isonomia.

Todos   os   dispositivos da   lei   de   licita¢6es   ou   regulamentacao   de   urn   especifico processo

licitat6I.io devem ser inteipretados a luz do principio da isonomia.

Assim  6 obrigac5o  di`  administracao  ptiblica buscar  a  proposta  mais  vantajosa  e  conceder  a

todos os concorrentes aptos a mesma oportunidade.

Dcst{t     t`|`ita,     i`     dc     sc     mo(lificar     a     dc`cisrio     qiic     considcroii     vcnci`dura     a     F,mprcsa

ELETROC'lDADL   COMERC`lo   I)lj   ELETROFERRAGENS   EIRELl.   diantc   {`i   plausibilidade   do

dircito  mvoi.iido,  oportuiiiz{`i`do  i``  i`scolhu di`  i`mpresa  veni.cdoi.a  i]iic  nil.lhor se  habililar pare  cumprir

0  (`Olltr!l'O.
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IV- DOS PEDIDOS

ESB  lndtlstria e Com6rcio de Elotro  Eletr6nico9 Ltda.
I  I,I      CNPJ:  13.348.127/OOO1-48      lE:  039/0156124

Assim diante do exposto, a Recorrente con±-ia e espera, respeitosamente, digne-se a esta comissao

a receber o presente recui.so em seu efeito suspensivo para, ap6s o seu processamento regular, acolher

as  suas raz6es e reconsiderar a decisao que declarou a empresa ELETROCIDADE  COMERCIO DE

ELETROFERRAGENS EIRELI vencedora do Pregao Presencial 014/2021.

Caso nao seja esse o entendimento adotado, espera a remessa do presente recurso a d. Autoridade

hierarquicamente  superior,  a  quem  roga  o  provimento  do  presente  recurso  para  esse  fim  (seja  a

Recorrente habilitada).

Informamos   que   as   notificap6es   podem   ser   enviadas   atrav6s   do   enderego   fisico:   Rua

Armelindo  Fabian,   n°   395,  Bairro  Agricola,  Erechim-RS,  CEP:99714-500  ou  atraves  de  enderego

eletr6nico.iiiiit^lI_c_ttt/`'`,ljl_iti,l!Ii>.t_)I,iiliiel_riiiii`Ii!tii`tL`tl\````;ii`i:`ii_e`_|)_ligl!t,_i:`_tin.

Tei.mos em q`ie

Pede Deferimento;

JojjJ:L ttu4Cto

Tatiele de Abreu Almeida

Outoi.gada ( por procuracao)

CPF n° 019.394.390-51

Erechim/RS em 25 de margo de 2021. .
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13.348.127/000148      lE:  039/0156124

lNSTRUMENTO  PARTICULAR DE PROCURACA0

0uTORGANTE:   ESB  INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE  ELETRO  ELETRONICOS   LT.DA,  inscrita  no

CNPJ  sob o  n°  13.348127/0001-48,  sedlada  na  Rua Armelindo  Fabian,  n° 395,  Bairro Agri'cola,  CEP

99714-500,   em   Erechim/RS.    neste   ato   representado   por   seu   sdcio   administrador,    Femando

Carbonera,   brasileiro,  casado,  portador da  c6dula  de  identidade  n°  1089989576 -SSP/RS.  inscrito

no  CPF  sob  o   n°  007 270.550-70,   resi.dente  a  Rua   ltalia,   n°   198,Apto  301,     Bairro  Centro,   em

Erechim/RS,  CEP 99700-058.

OUTORGADO:  Tatlele  de  Abreu  Almeida,  brasileira,  advogada,   casada,   Rg  3090292305  e  CPF

019.394.390-51,  Rua  Nossa  Senhora  do  Calvario,  276,Centro.  Restinga  Seca/RS,  CEP:  97200-000,

Pelo  presente  instrumento  particular  de  procura¢ao  e  pela  melhor  forma  de  dlreito,  o  outorgante

constitiii   e  nomei`a   seu   bastante   procurador  o   outorgado,   para   o  flm   especial   de     promover  a

participa9ao  do  outorgante  em  licitag6es  pdblicas,  concordar  com  todos  os  seus  termos,  assistir  a

abertura    de    propostas,    reformular   propostas,    fazer   lances    verbalmente,    I.nterpor   recursos   e

impugnag6es,   renunciar  o   direito  de   recurso,   rubricar  e  assinar  todos  e  quaisquer  documentos

referentes   aos   processos   licltat6rios   lncluindo   as   Alas   e   Contratos   Administrativos,       transiglr,

desistire praticar   todos   os   atos   necessarios   ao   cumprimento   do   presente   mandato,   constitulr

procurador  "  ad  judicia  "  e  substabelecer,  com  ou  sem  reserva  de  poderes,  em  especial  para  a

participagao no  Pregao Presencial N°  14/2021  do  Muni`cipio de Restinga  Seca/RS.

Esta procuragao tern validade ate 22/05/2021.

Erechim/RS,18 de mango de 2021
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ESB  INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETR6NICOS LTDA
CNPJ:  13.348.127/0001-48
FERNANDO CARBONERA

CARGO:  S6clo Administrador
CPF:  007.270.550-70

RG:  1089989576 -SSP/RS
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Av.  Epifacio Pessoa,1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joao Pes§oa  PB
Tel..  (83) 3244-5404 / Fax:  (83)  3244-5484

ht`p://www.azevedobastos.not.br
E-mail:  cartorio@azevedobastos. not.bi

DECLARACA0 DE SERVICO  DE AUTENTICACAO DIGITAL

0  Bel. Valber Azevedo de  Miranda Cavalcanti,  Oficial do Primeiro  Registro CMI de  Na§cimentos e Obitos e Privativo de Casamentos,  lnterdl96es a Tutelas
com atribuicao de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joao Pessoa Capifat do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc„.

DECLARO ainda que,  para garantir transpatencia e seguranca juridica de todos os ato9 oriundos da atMdade Notarial e  Registral no Estado da Paraiba,  foi
instituido  pela  da  Lei  N°  10.132,  de  06  de  novembro  de  2013.  a  aplica¢ao  obrigat6ria  do  urn SBlo  Digital  de  Fiscaliza¢ao  Extrajudicial  em  todos  os  atos  de
notas  e  registro.  composto  de  urn  c6digci  dnico  (por  exemplo.  Selo  Digital:  ABC12345-XIX2)  e  dessa  forma,  cada  autentlcacao  proces§ada  pela  nossa
Serventia  pode  ser  verificada  e  confirmada  tantas  vezes  quanto  for  necessario  atrav6s  do  site  do  Tribunal  de  Justi¢a  do  Estado  da  Paralba,  ondereco
https://corregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/.

A autentica¢ao dlgital  do  documento  faz  prova  de que,  na  data  e  hora  em  que ela  foi  realizada,  a  empresa  ESB  INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE  ELETRO
ELETRONICOS  EIRELl  tinha  posse  de  urn documonto  com  as  mesmas  caracteristicas  que foram  reproduzidas  na  c6pia  autenticada.  sendo  da  empresa
ESB  INDUSTRIA E COMERCIO DE  ELETRO ELETRONICOS  EIRELl a responsabilidado,  tinica a exclusiva,  pela  idoneidade do documento apresentado a
este Cart6rio

Nesse  sentido,  declaro  que  a  ESB  INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE  ELETRO  ELETRONICOS  EIRELl  assumiu,  mos  termos  do  artlgo  8°,  §1°.  do  Decreto  n°
10  278/2020.  clue  regulamentou  o  artigo  3°,  inciso  X.  da  Lei  Federal  n°  13.874/2019  e  o  artigo  2P-A  da  Lei  Federal  12.682/2012.  a  responsabilidade  pelo

processo de dlgltaliza¢ao dos docilmentos fi'slcos,  garan\indo perante este Cart6rio e terceiros. a sua autoria e in(egridade.

De  acordo  com  o  dlsposto  no  artigo  2°-A.  §7°,  da  Lei  Federal  n°  12.682/2012,  a  documento  em  anexo,  ldentificado  jndividualmente  em  cada  C6digo  de
Autenlica¢ao Digital'  oil  na  referlda  sequencia,  podera  ser reproduzido em  papel ou  em qualquer outro  meio fl'sico.

Esta  DECLARACAO  foi  emitida  em  18/03/2021  14:39:04  (hora  local)  atraves  do  sistema  de  autenticagao  digital  do  Cart6rio  Azevedo  Bastos,  de  acordo
com  o  Art.  1°,   loo  e  sous  §§  1°  e  2°  da  MP  2200/2001,  como  tambem,  o  documento  elettonlco  autentlcado  contendo  o  Cenificado  Digifal  do  titular  do
Cart6i.io  Azevedo  Bastes,   podera   §er  solicitado  diretamente  a  empresa   ESB   INDUSTRIA  E  COMERCIO   DE   ELETRO   ELETRONICOS  EIRELl  ou  ao
Cart6rlo      pelo      endereap     de      e-mail      autentica@azevedobaslos.not.br      Pare      informac6os      mais     de`alhadas      deste      ate,      acesse     o      si(e
h``ps://autdtgltal.azevedobastos.not.br e informe o C6digo  cle Autentica9ao  Digital

Esta Declara¢ao 6 valida por tempo indetermin3do e esta disponivel para consulta em no§so site.

'C6digo de Autenticacao Digital: 63501803215669380815-1
2Legislac6es Vigentes:  Lei  Federal  n°  8.935/94.  Lei  Federal  n°  10.406/2002.  Medida  Provis6ria  n° 2200/2001,  Lei  Federal  n°  13.105/2015,  Lei  Estadual  n°

8.721/2008,  Lei  Estadual  n°  10.132/2013,  Provimento CGJ  N° 003/2014 e  Provimento CNJ  N°  100/2020.

0  referido 6 verdade,  dc)u fe.
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