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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Licitações, Contratos e Convênios

Serviço de Licitações

Relatório SEI-GDF n.º 31/2019 - SSP/SUAG/CLIC/SLIC Brasília-DF, 05 de julho de 2019

 

RELATÓRIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

 

PROCESSO: 00050-00023675/2018-88.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2018-SSPDF.

INTERESSADO: SSPDF.

ASSUNTO: Aquisição de câmeras fotográficas, tripés para câmeras, lentes para câmeras fotográficas,
microfones lapela, rebatedores de luz portáteis, iluminadores universais com tripés, banquetas dobráveis,
mesas, coolers, kits desastres, torres de iluminação, lápis de cor, giz de cera, bonés do �po gorro, cavalete
flip-chart, trenas digital a laser, GPS, lanternas tá�cas, megafones, micro câmeras, para atender
demandas de unidades da Secretaria de Estado de Segurança do Distrito Federal

REFERÊNCIA: Recurso Administra�vo

RECORRENTE: SCHMIDT Equipamentos Topográficos Ltda.-EPP

RECORRIDOS: Pregoeiro e Grandes Marcas de Materiais e Equipamentos Eireli

 

 

 

 

1. RAZÕES

 

A empresa SCHMIDT Equipamentos Topográficos LTDA.-EPP apresentou recurso
administra�vo contra a decisão do Pregoeiro que habilitou a Grandes Marcas de Materiais e
Equipamentos Eireli neste certame alegando, em síntese que:

“[...]
1. DA JUSTIFICATIVA:

A proposta apresentada pela empresa GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 14.396.046/0001-86, declarada vencedora
do ITEM 18 - SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO – GLOBAL, PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 44/2018-SSPDF, não atende a especificação técnica presente
no edital com divergência técnica sendo:
O equipamento ofertado pela empresa, GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 14.396.046/0001-86, GPS GARMIN
MODELO ETREX 10, não atende a especificação do item citado, no que diz
respeito a:
Não possuir "memória externa expansível".

Vide especificação completa do GPS modelo eTrex 10 NÚMERO DE REFERÊNCIA
010-00970-00, conforme site do fabricante abaixo:
h�ps://buy.garmin.com/pt-BR/BR/p/87768#specs

https://buy.garmin.com/pt-BR/BR/p/87768#specs
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A especificação constante no edital para o item 18 é clara e obje�va, no que
tange a solicitação do item ques�onado.
“APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), ESPECIFICAÇÕES:
RECEPTOR GPS TIPO OUTDOOR, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: À
PROVA D`ÁGUA IPX7, MEMÓRIA INTERNA E EXTERNA EXPANSÍVEL, REGISTRO
DE TRAJETO 10.000 PONTOS, 50 ROTAS, CALENDÁRIO DE CAÇA/PESCA,
INFORMAÇÃO SOBRE SOL E LUA, CÁLCULOS DE ÁREA”.

O modelo de GPS que atende cabalmente a especificação do item 18 é o GPS
ETREX 20X, conforme especificação abaixo, constante no site do fabricante.
h�ps://buy.garmin.com/pt-BR/BR/p/518046#specs
Saliento que, as empresas “revendas não autorizadas” pelo fabricante GARMIN,
não poderão futuramente oferecer assistência técnica, garan�a e reposição de
peças para os GPS, devido não ter autorização da Anatel e do fabricante para
comercialização dos equipamentos da Garmin no Brasil, podendo causar
futuramente, sérios transtornos e prejuízos a essa SSP-DF.

A licitação é um procedimento administra�vo, ou seja, uma série de atos
sucessivos e coordenados, voltada, de um lado, a atender ao interesse público,
pela escolha do negócio mais vantajoso para a Administração Pública, e de
outro a garan�r a Legalidade, princípio de fundamental importância para que
os par�culares possam disputar entre si, de forma justa, a par�cipação em
contratações que as pessoas jurídicas de direito público entendam realizar.
Desta forma, a Licitação, obje�vando selecionar a proposta mais vantajosa para
a Administração, deve obedecer: o Princípio da Isonomia entre os
concorrentes, para que se obtenha condições que permitam sindicar a
observância dos princípios da Legalidade, da Vinculação ao Edital, da
Impessoalidade, da Moralidade, e da Probidade Administra�va, sem o que
restam, comprome�das a validade da própria licitação e a consecução de seus
obje�vos, como definido no caput do art. 3o. da Lei 8.666/93: "art. 3º. A
Licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio cons�tucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade , da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administra�va, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos."
Dentro do procedimento licitatório é fundamental que se mantenha a
transparência, a probidade, a moralidade e os princípios é�cos, o princípio da
Isonomia, do julgamento igualitário ofertado a todos os licitantes que
par�cipam do certame.

Não há que se discu�r a supremacia do princípio da isonomia nos
procedimentos licitatórios, cabe à Administração primar pelo seu certame, para
que nele, sejam respeitados os princípios basilares das concorrências públicas.
Portanto, uma vez que se comprove que a proposta apresentada não está em
conformidade com as exigências necessárias para sua par�cipação no certame,
não resta outra alterna�va senão a desclassificação.
Consoante exposto a licitante, CNPJ 14.396.046/0001-86 GRANDES MARCAS DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, vencedora do certame com equipamentos
que com qualificação técnica divergente daquela solicitada no edital e,
portanto, deveria ter sido desclassificada.

A empresa CNPJ 14.396.046/0001-86 GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS EIRELI, apresentou equipamento da modelo ETREX 10, marca
GARMIN o qual não atende as especificações técnicas do edital na seguinte
exigência do edital: "memória externa expansível".
O art. 44, §1º e 45 da Lei de Licitações delimitam claramente que o julgamento
das propostas deve levar em consideração critérios obje�vos definidos no edital

https://buy.garmin.com/pt-BR/BR/p/518046#specs
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e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos: Art. 44. No
julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios
obje�vos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as
normas e princípios estabelecidos por esta Lei. § 1o É vedada a u�lização de
qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subje�vo ou reservado
que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os
licitantes. Art. 45. O julgamento das propostas será obje�vo, devendo a
Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade
com os �pos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato
convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de
maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.
A Lei Federal nº 8.666/93 exige, em acatamento ao princípio fundamental que
adota o princípio da isonomia, que todos os candidatos a contratação sejam
regidos pelas mesmas obrigações e que estas sejam aplicadas indis�ntamente
ao longo de todo o certame, sem que qualquer condição seja afastada de sua
aplicabilidade em favorecimento de um ou outro licitante.

2. DO PEDIDO
Face ao exposto, requeremos ao Pregoeiro Oficial da SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL que reavalie a proposta
enviada para o ITEM 18 - SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO – GLOBAL,
pela empresa GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 14.396.046/0001-86, desclassificando a licitante, pois a mesma não
atende plenamente ao Edital supracitado.
Requeremos, ainda, caso não seja esse o entendimento do nobre Pregoeiro (a),
o encaminhamento deste Recurso à autoridade superior para análise e
julgamento para os fins de direito, conforme prevê o parágrafo 4º. do art. 109
da Lei 8.666/93.

[...]”
 

2. ANÁLISE DO PREGOEIRO

 

À luz das informações constantes no site da fabricante do aparelho GPS, trazidas pela
Recorrente, verifica-se que o aparelho modelo eTrex 10 da marca GARMIN, ofertado pela Grandes
Marcas, não atende às especificações porque não possui memória externa expansiva, desta forma
conclui-se que foi equivocada a decisão que aceitou a proposta de preços e por este mo�vo desse ser
reformada.

 

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto este Pregoeiro resolve:

a) RECEBER o recurso da SCHMIDT Equipamentos Topográficos Ltda.-EPP, considera-lo
procedente e deferir o pedido de desclassificação da proposta de preços da Grandes Marcas de Materiais
e Equipamentos Eireli para o item 18;

b) REABRIR a fase de aceitação de propostas de preços, marcando a sessão para as 11
horas do dia 08/07/2019.

 

 

NILSON ALMEIDA QUIRINO

Pregoeiro do Certame
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Documento assinado eletronicamente por NILSON ALMEIDA QUIRINO - Matr. 1681791-5,
Pregoeiro(a), em 05/07/2019, às 11:52, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 24828978 código CRC= 6C76A8DA.
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