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ATA JULGAMENTO DE RECURSO PE 44/2021  

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA, 
AUDIO, VÍDEO E SOM PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
CAMPINA DAS MISSÕES  
 
Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro do ano de 2021, às 09horas, através da plataforma 
https://pregaobanrisul.com.br/, a Pregoeira substituta e a equipe de apoio de Município, designados 
pela Portaria nº 73/2021, de 29 de janeiro de 2021, reuniram-se para proceder a análise e 
julgamento do Recurso interposto pela empresa  COOPERMÉDICA COM. PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA , CNPJ 05.458.504/0001-73, contra a decisão da comissão quanto a classificação 
da proposta da empresa  MICROFORT INFORMÁTICA LTDA, quanto ao item 04, conforme 
ATA do Certame. E, contra a decisão da comissão quanto a HABILITAÇÃO da proposta da 
empresa  SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE, quanto ao item 06, conforme ATA do 
Certame. 

 

DA TEMPESTIVIDADE: o Recurso Administrativo foi interposto tempestivamente, pela 

empresa COOPERMÉDICA COM. PRODUTOS MÉDICOS LTDA, contra a decisão de 

classificação da proposta para a etapa de lances do Processo PE 44/2021. 

Contrarrazões: não foram apresentadas contrarrazões quanto ao recurso apresentado. 

 

DO RECURSO ITEM 04: A empresa COOPERMÉDICA COM. PRODUTOS MÉDICOS 

LTDA, insurge-se contra a decisão da Comissão de Licitação, que classificou a empresa 

MICROFORT para a etapa de lances, alegando o que segue:  

“DESCUMPRIMENTO do Item 4.2.2 por parte da licitante arrematante , estando 

enquadrado nos artigo 49, parágrafo 4º da Lei 10024/2019 , reivindicamos a esta digníssima 

Comissão de Licitações ,o provimento da DESCLASSIFICAÇÃO da Empresa MICROFORT 

INFORMATICA LTDA, CNPJ- 24.675.507/0001-03. “ 

 

DA ANÁLISE E JULGAMENTO DO RECURSO: Após a análise do recurso interposto, 

a Pregoeira e equipe de Apoio verificaram o que segue:  

Quanto ao decreto 10024/2019,  no CAPÍTULO VIII - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

E DO ENVIO DE LANCES, o art. 28 trata da CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS:  
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“Art. 28.  O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

Parágrafo único.  A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, 
acompanhado em tempo real por todos os participantes.” 

 
Quanto a isto, correta a decisão da Pregoeira em classificar todas as empresas proponentes do 
respectivo Certame. 
Quanto à alegação de descuprimento ao item 4.2.1 e 4.2.2, cabe esclarecer que na fase competitiva 
não há qualquer menção à empresa licitante, e, quanto aos arquivos anexados às propostas, destaca-
se que os mesmos são liberados para análise dos licitantes somente após a fase competitiva, 
portanto, de acordo com a restrição de identificação da empresa proponente ATÉ QUE SE 
ENCERRE A ETAPA DE LANCES. 
Neste sentido, no que se refere ao sistema utilizado para  o procedimento dos Pregões Eletrônicos, 
Pregão Online Banrisul, NÃO há a identificação dos licitantes que estão participando da etapa 
competitiva, constando apenas a sequência de lances ofertados, sem qualquer menção ao 
proponente. 
 

Diante do exposto, sugere-se pelo INDEFERIMENTO do Recurso apresentado 
pela COOPERMÉDICA PARA O ITEM 04.  
 
 

DO RECURSO ITEM 06: A empresa COOPERMÉDICA COM. PRODUTOS MÉDICOS 

LTDA, insurge-se contra a decisão da Comissão de Licitação, que classificou e habilitou a empresa 

SILVANE C S VICENTE, alegando o que segue:  

“A Empresa SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE - 35.316.374/0001-03, apresentou 
documento VENCIDO , em desconformidade com o Item 5.1.5(a) do Edital 44/2021, segue texto 
extraído do Edital: 
5.1.5– QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da 
licitante, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação 
da proposta. 
O documento apresentado pela Licitante foi emitido no dia 18/08/2021, e a proposta inserida no 
sistema no dia 29/09/2021, estando o documento com 40 dias de emissão em relação a apresentação 
da proposta, 
restando este documento vencido. 
A Certidão de Falências e concordatas, não encontra-se elencada no rol de documentos relativos a 
regularidade fiscal e trabalhista, portanto não é possível ser apresentado posteriormente a fase de 
habilitação, pois não está enquadrado nos benefícios do Art. 43 § 1º da Lei 123/2006,” 

 

DA ANÁLISE E JULGAMENTO DO RECURSO: Após a análise do recurso interposto, 

a Pregoeira e equipe de Apoio verificaram o que segue:  

Ao analisar a certidão mencionada, constatou-se que de fato a certidão foi emitida em 19 de 

agosto de 2021, de modo que não cumpre com o solicitado no Edital PE 44/2021. 
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Quanto ao descumprimento do item 4.2.1/4.2.2, tal como decisão  já proferida 
anteriormente, sugere-se pelo indeferimento. Diante do exposto, sugere-se pelo 
DEFERIMENTO PARCIAL do Recurso apresentado pela COOPERMÉDICA 
PARA O ITEM 06.  
 
RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE. Encaminhe-se o presente processo à 
consideração superior para análise e posterior deliberação. Nada mais havendo a ser 
tratado, eu Carine F. da Silva, lavrei a presente Ata que será lida, discutida e assinada 
pela Pregoeira e pela equipe de apoio de Município. Campina das Missões, 19 de 
outubro de 2021. 

 
 
 
 
 

_____________________ _____________________ _____________________ 
Gustavo Witkoski Souza 

Equipe de apoio 
Carine F. da Silva 
Equipe de apoio 

Carla Hendges 
Pregoeira 

 

  

 
 


