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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO :
Prezado Senhor Pregoeiro e equipe de Apoio. 

  
 
A empresa Office Max Industria Comercio de Moveis - EIRELI, através de seu representante legal
abaixo qualificado, vem tempestivamente apresentar memorial de recurso referente ao Pregão
Eletrônico de Nº 08/2019.

  
 
Considerando: Que a Sessão foi Transcorrida sem a devida atenção ao quesitos estabelecidos na Lei
8666 e ao instrumento convocatório, alertando sobre os princípios fundamentais, tais como: Contratar
a Proposta mais vantajosa a administração, ampla disputa e participação, bem como isonomia que rege
as licitações.

  
“Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional, e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 

  
Considerando: Os princípios básicos de isonomia.

  
Isonomia significa igualdade de todos perante a lei. Refere-se ao princípio da igualdade previsto no art.
5º, "caput", da Constituição Federal, segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza. Assim, de acordo com tal princípio, os méritos iguais devem ser tratados de modo
igual, e as situações desiguais, desigualmente, já que não deve haver distinção de classe, grau ou
poder econômico entre os homens.

  
Considerando: Que todas as questões técnicas elencadas pelo edital foram atendidas conforme será
transcrito neste memorial, onde nossa empresa atendeu na integra o ato convocatório e as condições
nele expressas, ingressamos com recurso para fazer valer o princípio da isonomia e ampla participação
bem como fazer valer o que claramente e indiscutivelmente, fora solicitado em edital.

  
 
Considerando: Que foram feitas manifestações sinalizando a equipe de apoio do que estava ocorrendo
e de que estávamos amparados pelo edital e seus anexos em nossas ponderações, mesmo assim fomos
desqualificados, com entendimento a nosso ver! Mal interpretado do que consta como requisito de peça
editalícia referenciada. 

  
Passaremos aos FATOS que comprovam nossas considerações.

  
 
DOS FATOS 
 
A sessão do referido pregão foi aberto para realização no dia 08/03/2019, onde nossa empresa através
de disputa de lances sagrou-se vencedora do LOTE 1, enviamos os documentos solicitados em edital
conforme estabelecido via sistema, demonstrando atendimento integral ao solicitado, porém fomos
desqualificados com base no termo de referência Anexo I do edital, pagina 15, ITEM 13 (pagina 28)
DAS CERTIFICAÇÕES, que passaremos a transcrever:

  
LOTE 01

 - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do
Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto
atende; ATENDIDO

 - Certificado de Conformidade de Produto com a norma ABNT NBR destinada para cada produto, NBR
13966 mesas, NBR 13961 Gaveteiros, NBR 13961 armários emitido por OCP (Organismo Certificador de
Produto) acreditado pelo Inmetro; indicando a linha do produto e código do produto ofertado, suficiente
para perfeita

 Identificação da amostra a documentação apresentada; ATENDIDO
 - Declaração de garantia de no mínimo 5 (cinco) anos fornecida pela fabricante, indicando a empresa

no Distrito
 Federal apta a prestar serviços de garantia em seus produtos junto ao TRE/DF; MOTIVO DA

DESCLASSIFICAÇÃO
 - Folders detalhados, legíveis e com fotos o mobiliário, contendo informações suficientes para que seja

verificada a compatibilidade entre o móvel especificado pelo TRE/DF e o móvel ofertado pela empresa.
ATENDIDO
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Diante dessa transcrição, nossa empresa atendeu ao solicitado referente a NR-17 – ergonomia,
atendeu as certificações NBR 13966, NBR 13961, enviou folders catálogos para perfeita identificação
dos objetos, porém fomos desqualificados, segundo o entendimento da equipe de análise e pregoeiro,
pelo suposto não atendimento ao seguinte SUBITEM: 

  
- Declaração de garantia de no mínimo 5 (cinco) anos fornecida pela fabricante, indicando a empresa
no Distrito

 Federal apta a prestar serviços de garantia em seus produtos junto ao TRE/DF;
  

 
Lembrando que o tópico para este ITEM 13 no edital encontrasse com a nomenclatura de
CERTIFICAÇÕES, entendemos que uma declaração de que possui assistência técnica no Estado do
Distrito Federal, além de ser restritiva a participação, não é uma certificação e sim como próprio se lê,
é uma declaração. 

  
Se não bastasse isso, independentemente de ser restritivo de participação e por estar em local que é
indicado para as certificações dos produtos, nossa empresa, atenta ao edital e suas exigências,
verificou que no texto desta peça, era solicitado com relação a assistência técnica: 

  
Realmente em seu tópico correspondente as assistência técnica. No mesmo Anexo I do edital porém no
seu ITEM 20, logo em seguida do item 13, em sua página 30, tópico com o seguinte título – 20 – DA
ASSISTENCIA TECNICA E PRAZO DE GARANTIA DOS MOVEIS: 

  
20. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRAZO DE GARANTIA DOS MÓVEIS

 20.1. A garantia não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, como prática usual observada no mercado,
contada a partir do recebimento definitivo, para defeitos de fabricação, em decorrência de desgaste
prematuro ou de eventuais avarias durante o transporte até o local de entrega, montagem ou
instalação, mesmo após sua aceitação pelo TRE/DF;

  
20.2. A licitante, independentemente de ser ou não fabricante do objeto, deverá oferecer em sua
proposta, serviços de assistência técnica permanente e gratuita, por meios próprios ou empresa
credenciada, durante a vigência da garantia do produto, sem quaisquer ônus adicionais para o TRE/DF;

 20.3. A assistência técnica deverá ser prestada mediante manutenção corretiva a fim de manter os
bens em perfeitas condições de uso;

 20.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a sanar defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo, entre outras coisas, a substituição dos bens ou de peças, ajustes, reparos e correções
necessárias;

 20.5. A assistência técnica deverá ser prestada no local onde se encontrar o bem. Havendo necessidade
de encaminhamento do bem para qualquer outro lugar fora das dependências deste Tribunal, a licitante
deverá tomar todas as providências necessárias, arcando com todos os custos atinentes à retirada, e à
devolução do mesmo, ao local onde se encontra instalado;

 20.6. A licitante durante o período de garantia assume e se compromete a cumprir diretamente, ou se
for o caso, por intermédio da credenciada indicada, as obrigações relacionadas a seguir:

 a) Prestar a assistência técnica, compreendendo reparos e substituições de peças, às suas expensas,
obrigando-se a colocar os móveis em perfeito estado de uso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da solicitação efetuada pelo Tribunal;

 b) Decorrido o prazo mencionado no item anterior, sem o atendimento devido, fica o TRE/DF autorizado
a contratar

 esses serviços de outra empresa e a cobrar da CONTRATADA os custos respectivos, sem que tal fato
acarrete qualquer perda quanto à garantia dos móveis entregues e sem prejuízo das sanções cabíveis;

 c) Trocar o móvel entregue no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, se os defeitos não forem
corrigidos a contento, contados a partir da notificação do TRE/DF.

  
 
 
Favor verificar que SUBITEM – 20.2 iremos destacar para verificação que de fato o edital nos permitia
ingressar com assistência técnica própria: 

  
20.2. A licitante, independentemente de ser ou não fabricante do objeto, deverá oferecer em sua
proposta, serviços de assistência técnica permanente e gratuita, por meios próprios ou empresa
credenciada, durante a vigência da garantia do produto, sem quaisquer ônus adicionais para o TRE/DF;

  
Portanto como podemos ser desclassificados de um pregão, pelo motivo de não possuir empresa para
prestar assistência técnica no local do Distrito Federal, se o próprio instrumento convocatório permitia
isso, aliás só ingressamos neste certame devido a este respaldo, pois não ingressamos em editais que
não atendemos as solicitações, o que ocorre raramente. Somos fabricantes e atendemos a diversas
assistências em todo o TERRITÓRIO NACIONAL (exceto Norte).

  
Portanto estes são os fatos que levaram nossa empresa a ser desqualificada do referido pregão, onde
entendemos que temos respaldo no edital e seus anexos bem como de Leis Federais que regem as
licitações conforme já informado para atendê-los com a devida excelência que possuímos.
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Acreditamos que não resta dúvida, e que está claro que o edital permite o ingresso de empresas
principalmente fabricantes que prestem a devida assistência técnica por meios próprios não podendo
obrigar os licitantes a estabelecerem parcerias muitas vezes com pessoas ou empresas desconhecidas
colocando em risco o atendimento a devida assistência até por desconhecimento se de fato uma
empresa de outro Estado possui conhecimento técnico, peças de reposição, mão de obra, para realizar
assistências em nossos mobiliários. Além de restringir a participação de empresas pagando um valor
superior, DEIXANDO DE LADO OUTRO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE, nas aquisições, por engano no
texto dos requisitos do edital, DANDO DUPLA INTERPRETAÇÃO DA EXIGÊNCIA.

  
DO PEDIDO 

  
Diante dos fatos irrefutáveis, corroborados e amparados no edital , solicitamos a reforma da decisão da
respeitável comissão de compras e administração, pelas motivações acima elencadas, com a alteração
da decisão que nos desqualificou, retornando a análise documental de nossa empresa, habilitando
nossa empresa com base no que foi exposto e informado, com base na isonomia que rege as licitações
a ampla participação e a não restrição de participantes, uma vez que está claro e evidente que
atendemos o edital em sua totalidade. 

  
Uma cópia deste recurso foi enviada para o e-mail que consta no edital.

 Fechar


