
E COUBORÀO-^O 5£CUVM<S^:ÇCf;rV CA!NiC?írV-^?ví>

AO ItOStRiSIMÕ SÉMHÕR PRÉGOÉlRÒ DESIGNADO PAim O PREGÃO EtETRÕNieO SRP NS
0054^2021-UNEM^

Reií PREGÃO EtETRÔNICQiSRP N? 0054/2021- ONEMAf
Lotes 01,02,03: e 04

STÊLMAT TELEINFORR4ftTIGAt^DA,,;pessoa;prídicadèdireito;j5Pivado, inseri
no CNPJ sob o n® OO,9S0i386/OQOlfflQ, cora endereço naiiftüa das: Orqütideas> 222, 22 e 3?^
andaR Bosque da Sâüde^ GuiábáHlvlfr, CÈP^ 78050-010^ ;nessB ato representada por setr
representante (èga!: AttAN EXÜPERY DEiABAÚJQ^que abaixo Sübserèvé, vera,, perante Vossa:
Senhoria, apresentar o presente RECURSO ADMINISTRATIVO em face dã clãssíficaçãò da
iicitante vencedora IDEALNET PRQDUIOS ELE7RONle0S:Ê fELeiNFORMÃ^ referente
aos Lotes 01,02,03 e 04 do certame em epígrafe.

i-DA TEMPeSTIVÍDADE

É o presente recurso plenamente tempestivo, uma vez que a Decisão proferida
era favor da Iicitante vencedora ocorreu no dia 13/12/2021 e o prazo para apresentação de
recurso é de 3i (três) dias úteis, conforme item 14 - Dos recursos do edital, assim dispõe:-

I  "14ãí Declarado o vencedor, qualquer Iicitante poderá manifestar imediata
e motivadamente a intenção de recorrer, expondo os motivos em campo
próprio do Sistema Eletrônico, no prazo de 15 (quinze) minutos, contados da
declaração de vencedor. Após a manifestação no sistema, será concedido o
prazo de 03 (três) dias úteis pára apresentação das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as
contrarrazões ern igual número de dias, que começarão a correr do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.

Í4.1;l. As petições deverão ser enviadas, devidamente instruídas
(assinatura, endereço, razão social, nei do processo;, do pregão e telefone
pára contato), para o endereço eletrônico TiCitacao&)unernat.br. e
encaminhados os documentos originais à Comissão Permanente de
Licitaçõo/UNEMAT, situada na Av. Tancredo Neves, 1095- Cavalhada III CEP:
78.217-900 - Cáceres/MT."

Portanto, o presente recurso é plenamente tempestivo eis que apresentado
até dia 16/12/2021.

II - DOS EAT0S

O Pregão eletrônico SRP Wa 0054/2021 - ÜNEIVIAT,, Tipo; Menor preço global
por lote, tem como objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de
empresa especializada para fornecimento e instalação de materiais para implantação e
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atualização da infraestrüturo de rede (cabéamehto estruturado de dados em cobo mètálieò e

fibra óptica), para atender a demanda da Universidade do Estado de Mato Grosso.

Ocorre pè èm 13/1^2023: a empresa IDÊiiVtlSjET PRODÍUÍIrdS
tÉLÈÍNFÕRMATIGA rr foi declarada vencedora dos Lotes 01/02,03 e 04, entri^anto,
a proposta apresentada pela referida empresa em todos os lotes mencionados contém

Irregularidades de acordo cpiTí O Editali.

Superados òs apontamentos iniciais passamos a fundamentação:

li- A) ̂  PÁ PRQPQSm ENVIADA

Conforme mencionado anteriormente, a: IDÊALNET sagrou-se vencedora nos
lotes 01> 02,03 e 04 dó certame érn tela, todavia» quando do envio da proposta nõta-se que
esta ocorreu em desconformidãde com o edital.

Em atenção ao previsto no Item 7, sübitem 7.1, do envio da proposta escrita, a
licitante PODERÁ, anexar a proposta da forma escrita, porém ela deve enviar obedecendo aos
requisitos constantes no sübitem 7.2:

"7.2, Para formular a Proposta de Preço, a licitante deverá observar com
atenção o Termo de Referência, que consta no Anexò Xl; parte integrante
do presente Edital, principalmente nos itens que venhãrri a fazer parte da
formação do preço."

Ocorre que a IpEALNET anexou proposta com todos ps itens: referentes ao
preço sem as respectivas fnformaçSes, completamente vazios, conforme vê-se abaixo e
Comprovã-sè com p anexo:

RRPPPSTAPE PREÇOS-LOTE Ôi-AN^

:pRE6ÃO;ELEIRÔNieO:R»M2Ô2lAJNE^^

Razâe ̂Sociair lt)EAÜsÍÉT PRÕDÜTÕS: ÉtETf^NÍéOS: ÈiELEÍNFORròTK^

CNPJ: 05.700.103/0001-88

Énüeréço: Ruáâó:Rósano» n?;31S-BáiCp;GoroneI Antanino-;Gampo;Grande/MS—:eiP^78022-58^

0ontatQ;Tel6fônic»:(67):3351/27DO-:CGntáto:ÉIètrôhiçG::adrti@l;déá(nètrns;GO»)ibr'

Dados Bancários: Banco do Brasil S/A - Agência n° 2936-X - Conta Corrente n" 121046-7

Representante Legal: Vinícius A. Dal PonteVieira -Sócio- CPF: 018.042;221r94-RG: 1528317: SSP/MS

N° Descrição Unidade; Marca Modelo: | Quantidade V.:üriítáríô(RS)Íit :

gt ;[: ; 1;
02

f:

t

r: :|

(^:l|:stelráatteGn;QlQpa. stélmàt.corTiibr
BRASÍLIA-DF :ett!ABÁ-MT «
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PROPOSTA DE PREÇOS - LOTE 02 - ANEXO II

iPREGftÕ ELETRÔNICO 54í2Ó2ÍWJNÉM^

Razão Spclàt:! IDÈ^NgT PROOffrOS É E TÈtEINFORM^^fÇAíra

GNpi; OSi7O0;Ta3pÔí^à ̂

Endereço: Rua dó Rpsanoi: n": 315^: Bairro Coronel Antonlno - Carnpo órandeÉIS - CEP;. 79022-580

Gontato: Telefôni®): :(67) ;3351r27GQ;'^: Contato; Eletrônico:; adfn@içiea(netfiiSieorr)itjr;

OadbaBancàríos:;BánirodoiBrasítíS/A:^:AgènGÍa n° 2936-X-GpfttaíÇíS^

Rep):Bsentante;;Legai:;\rtefá)US;A.;Daj:PbnteVletra--;Ôõcto-;ÇPE; Ó;18;ÒÁ2:221-94;-rRG:;l5283l;7:SSR/M

N? Descrição Unidade Marca
•  • • -■?-

Modèla 1 Quantidade V. Unitário (R$1 1 V. Total (R$)

01 í  ■

i

.. . í . ■
PROPOSTA DE PREÇOS -LOTE 03 -ANEXO d

PREGÃO iLEtRÔNIGO N" S^iÓZiimmkT

Razão Social: IDEALNET PRODUTOS ELETRÔNICOS E TELEINFQRivIÃTiGA íiTDÀEPP

GMPílf 05vTOÓ?;Í:D3/QQÓ t-88

Endereço: Rua dò Rosárío. n" 315 - Bairro Coronel Antonino - Campo Grande/MS ■- CEP: 79022-580
Contato Telefônico: (67) 3351-2700 — Contato Eletrônico; adm@idealnefms.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil S/A - Agência n° 2936-X - Conta Coaente n"* 121046-7

Representante Legal: Vinícius A. Dal Pòntè Vieira - Sócio -;CPF; 018.042.221-94;- RG: 1528317■ SSP/MS

N° : Descrição: ;('Unidade;
;  i :

Marca Modelo ; Quantidade ;V:;Uriitári0{R$): ;V. Total

01r. . ■) ^
02' :  ;l

K3 stelmattecnología ^ stelmaLcgrn.br^
BRASÍLIA-DF
SHCN/CLN 21' - Bioco A
Conjuntos 212/215 •• /Ò8óí ólU 78050-010 - Edif.toio Tecnocenter
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PRpPÒStlA pÉ PRÉÇCSS W^LOTE 04 -r ANEXO It

PREGAOELETRONÍCO 54/M^

;Rã;^tí Social: (BEfiLNÉt:PRODÜl;ÕS;ÉLÉTRÔNlGÕS ÈtEt.E!NPÕRiyiÂ1^IGA;W^

GNPjrO5.7ÒQ;ii33/0OÓ1-SS:

Endereço; Rüa do Rosário.. n° 315- Baiiro Goronál Antonino- Gampo;Grande/IVlS- ÇEP:-79Q22-58Ó-
Oõntato Tdlefôiiioo; (67}3351-270Q:'- Çpritãtp Eletronico:: ;adin@idèatneb:n&coro;bt

Dádos Bàhcários: Bàricò dò Brasil S/A-Agência n° 2936rX - Conta Corrente n'121046-7

Repre^ritanteÊégal: VíRÍpius A. ©ahPpnteíM^ Sócio -CPF: ÕÍ:Si(M2>221'Q4 -RG: 152031? SSPiíMS^

N' Descrição Unidade Marca Modelo i Quantidade V.Vriitèrio(R$)i : V. Tótàl íBS)

01

02

Nítida a ausência de informações necessárias à classificação, não contendo
sequer a ÍJescrição> mârca/modèloi valores únifário è totàís)^ conforme i exigido rio Editai,
tendo a licitante informado tais conteúdos somente na proposta "REÂLINHADA", ocorre que
o próprio editai nõ item 7.23 estabelece que a propostá não pode ter seu conteúdo aíterado,
devendo ser enviado a mesma proposta, sobretudo em relação aos valores:

7.23. Êm nenhuma hipótese p conteúdo da proposta poderá ser
seja com relação ao preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que
Importe a modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas
aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, ouifalhas formais,
alterações essas que serão;analisadas pelo(a) Pregoelro (a).

O edital, quando do envio das propostas assim dispõe:

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. Salvada a Proposta Eletrônica de! Preços, a licitante PODERÁ clicar em
"ANEXO DA PROPOSTA" para fins de ANEXAR a PROPOSTA DE PREÇO DE
FORMA ESCRITA, E DEVERÁ ENVIAR, obedecendo aos requisitos constantes
no subitetri 7.2, conforme Ilustração abaixo fvíde Manual "COMO LANÇAR
ppi|>psi^

7.1.1. A licitante PODERÁ ANEXAR ÜMÀ PROPOSTA, conforme modelo do
ANEXO 11, para cada lote que deseja participar, com as informações apenas
do lote pretendido.

Merece destaque o item 7.2, e 7.5. também suprimido pela IDEÁLNET:

stelmattecnologia steimat.com.br
íbrasília-df
SHCN/CLN 2." - Elcco A
Con)untos.2i2/21b .'OH66 ÕI.O

GÜIABÁ-rMT A
Rua dos Orqjídess, 222 - Bosque da Saúde
78050-010 - EdlPcio Tecnoceritér
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7>2j Para fõírnüíãr ã Píóposta de Praçòj, a Ircitante deverá observar com
atenção o Terino de Referência, que consta: nO: Anexo Xl> parte Integrante
do;presente: ̂ital, princípairnente nos: itens quewenhant a râzer parteda
fòrníáçâo doprèço.

7í5. Especificação com detalhamento claro e preciso do item, indicando

todos os elementos que. identifiquem perfeitamente ps Bens/seryiços>
inclusive sua marca, modelo e fabricante;

No que tange às exigências e especificações, vejamos;:

7.6. A proposta dô forma escrita, QUE PODÉRAjSÈR; anexa ao sistema
deverá conter obrigatoriamente:

7.6.1. Descrição, dos serviços conforme èspecificaçãó consignada no Anexo I
e Termo de Referência anexo XI deste Edital, bem como o^ VÁLOR GLOBAL
POR LOTE. ,

l^tná: |Máraa/pabrícante/lVÍodelo, Vafô^
ÍVájldr TQtã^ e o valor global da proposta.

7.6.3. ipeclarar expressamente que os preços cotados incluem todos os
custos e despesas necessários ao cumprimento integrai das obrigações
decorrentes; da licitação.

7.6.4. Apresentar proposta contendo a descrição mínima do Termo dè
Referência.

A desclassificação é a medida que se impõe, em atenção ao disposto no item
7.15, b) do edital, vejamos;

7.15. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às
especificações e exigências do presente Edital e de seus Anexos e que
apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento, bem como:
a)icontenham vícios ou ilegalidades;
b) não apresentem as especificações técnicas exigidas pelo Termo de
Referência ou: Projeto Básico;

Portarito^ requer-se a; desciassificãçãõ da 1 ícitãhte por apresentar Propostas
dos Lotes 01,02,03 e 04 ejm desconformidâde corn G exigidd pelo Êditâl.

It riBt» DA AMÃUSE PA PROPOSTA VEMCEbORA PELASiDEMAIS LICÍTÃMTfeS

Outrossim, importante registrar que o pregpeiro não deU: oportunidade para
que as demais iicitantes analisassem toda a documentação relativa às competências técnicas
e de habilitação da licitante vencedora, tendo postado a documentação e logo em seguida
habilitado a empresa IDEALNET, vejamos:

BRASÍLIA-DF CUIÃBA-MT g
RistétrnattecfiiòlGgía: steiniaLcom:br. SHGN/ÇLN ÃIJ - Bloço A Rúa;faS:^Èírqüíiíde^,::;^

Conjuntos 212/21b - /Üòóá-fclü TSOSO-O10-- :Etíífíiíío T^^



ATA DO LOTE 01:
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iPREQÕBM. 13/12/2021 1;1::02d2
Atendeu as; exigências de habilitação: eídft cIsssíiíaçâQda;
proposta dó editei: ;para 0 lote:

PREQOEIRO 13/12/2021 11:02:45

Habililadoo licitame IDEAlJ4ET:PR0ByT®;.ÍLÊTRÔN!fi^^^^ i
TEí.EiNFopêbmoíÍvó;Âtend8Uas:exigéhaas:#:hãb(liiaçâçi:e;dè::
Classificação da proposta do edital, para o lote..

PRESOEÍRO 13/12(2021 11:03:03
Declaro vencedor o licitaníe IDEALliETiPRODÜTÕS
ÊuetR®jfêos;g;lÊtÍP

iSISTEMA 13/12/2021 11.03:03 Declaro iniciada a fase de RECURSO,.

TA DO LOTE 02:

PREGOEIRO 13/12/2021 11:02:12
Atendeu asexigênçias de habiiiiãção;:?^^^^
Rroposta:dO:edit3l, para;0 tote,;

PREGOÊIRG 13/t2/2021 11:02 46

Hatiffitedoòliata"ntelDEÁtNÊt:pRbOütbâ:ÉLEtRÓNIGÒSe
TELEIWFO pélomòtivó: Afendeu.:as,elxígMciasdè:habíiiíaçãoe:de
ciasâficãçâd da proposta do edital, para o lote,.

PREGOEiRO 13/12/2021 í;i:03;03 DeGlaro:vetlcedor;ó;!icifárste1DÉALNETPRQDÜTGS:
EtETRÔNiCdS B TEbEiNFORMATjeÁ LÍDA,.

SISTEMA :13/12/2021.11:03:03 Dedatoiinícíada a fase: de:-RÊCUR'SO.

TADOLOTE03:

jpREGOEiRO Í3/12/2O21;;1:1;:02:12:
Áténdeu ás .exigências de habilitação e dé cfásSíflcaçâó dá
prppcaia.dp: editai, peta.o tote.

jpREGQSRO 13/12/2021 11:02:48

Habilitado o iicitante IDEALNET PRODUTOS ELETRÔNICOS E
TELÊÍtilFOpélo motivo: Aterideu as exigêrteiáedéitiàbitàçãó e de.
dassiíicaçâó da proposta do edital, para o lote..

|pRÉGOÉ!RO' ;i3/i2/2d2l itmol
Declaro encedor o liataníe IDEALNET PRODUTOS
ELETRÔNICOS E TELEINFORMÁTICA LTDA.

1 SISTEMA
iTADOLOTEOA:

13/12/202111:03:04 Declaro Iniciada a tase de RECURSO,

•Íprégõeírõ Í3n2J2Q2i Í1-Ô2;a.3 ^téndéúias éxígènciasids: habilrtaçaõíè:.dè classIficãçSò.dã:
prapdsia ãa ediiáli; paraío :Pe.

jPREGDâRO :13/12/202M1;02:49

Hábííiíaclo o liCÍÍante;lDEAlNET:PRODUTOS ELFTRÒNIÇÒSÉ:
TEÍElNFO pélp mptiyo: Ãfendeu as exigéncfasdehábiiitaçla :e ;de •
clàsSificaçSo.dãipfoposfâ: do: edite!, para o lote

jPREGOEíRD
h-7^

13/12/2021 ÍiaÍaCí4 DetíatO'venGe<3or;oilici!8ntelDEAtNET: PRODUTOS
euemõNiGós éteeeinformAtica lida...

ÍSISTEf.» 13/12/2021 11503:04 Declarolniciada a fase de REGÜRSQ.-

Nitidãniíertte curto o prazo para que as erripresas analisassem ã
documentação da vencedora> Isto ocasionou;, consequentemente, com que as demais
licitantéS se manlfestasSèm para recorrer, como forma de garantir prazo para a análise dos
documentos.

@:Kístelni3tíeenofQgia ^tefmàt.eani.br
BRÃSÍLIÃ^DF
SHCN/GLM 2J3-;BIgco a; . .
.Cònjüntõs:ZÍÍ>/215 /üBôá-Biy

GÜlABifeMT g
Rua das Orquídees, 222 - Bosque do Saúce
78G 5Ô-01Q: Edifíciõ' íeênoce fiitèr
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DisponfvQif^dra <onsutta::

Novidades;

O.b&ejryaçõiM»;:

'5íteaçâo;iio

bata de Abertura:

-I3i-'13.^3íi2i

bõcúméntDS cdmo: atestados, propòstás álihhadãs, :|iÍahilhâ de composição
de custoi^ c^tífiçadPs e catálogos foram remetidos a acesso publico momentos antes do
inicio dá sessâo e dá abertura dã Intenção de mOtiva0èS recursais^

Ademais, hota-se que não houve no presente caso: uma publicação antecipada
da doeüroenfiãçãQ da hablIítaçãQ do licitam^ édepraxe que osipregoéíros marquem
por exemplo, após publicaram documentos de habilitação, uma data fixada para abrir a
intenção de recurso, o que aconteceu neste caso foi que pão houve nenhum: prazo para
analisar a planilha/proposta reajustada sendo imediatamente aberto o prazo para recurso.

Claramente, nota-se que a abordagem adotada pelo prègoeiro em relação aos
licitantes fora Gomplètamente indevida, é de fácil constatação que nenhuma empresa
Gonsègulria estar apta a analisar ã planilha em apenas alguns minutos.

Necessário, nesta situação, aludir às normas pátrias que classifica essa conduta
como ilícita, ofendendo os princípios administrativos. Vejamos a explicação de Rita Coutihho

"O art. li, caput, da lei de Improbidade se refere à ação oú omissão
que atenta contra os princípios administrativos, violando os deveras
de honéstíáadéf irnpamiaúdàde, legalidade e lealdade às
instituições. Esses deveras são arrolados exemplificativamentey d eles
se podem acrescentar a boa-fé, a impessoaíidadè, proporcionalidade,
dentre outros contidos nos princípios que norteiam a atividade
administrativa'i

Já na Lei de Licitação e Contratos, as condutas que visam fraudar as licitações
também são tidas como crimes, às quais são cominados diversos tipos de penas, a depender
de cada situação específica e dos atos praticados, que sé encontram previstas na Lei
14.133/2021 que Incluir artigos no Código Penal.

Assim dispõe o art. 82 da Lei 8,656/93, in verbis:

"Art 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com
os preceitos desta Lei ou visando a frustrar os objetivos da licitação sujeitam-
sè às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo
das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar:"

íiRstéte0||eçnql:qgí^ istelmáteorriíbr.
BRAS|tlA-DF
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Diante do exposto, note-se que; a decisão prdlatada ipela autOfídade não;
cumpriu com os princípios mencionados, uma vez que é evidente a ilegalidade no tratamento

à licitante.

Sendo assim, resta clara a irregularidade da Decisão ao não seguir os requisitos
básicos pára atender âs Gondiçdés fundamentais de teg|timidade da: Decisão, ferindo os
princípios da razoabilidade, pròpòrciónalidade è da ímparcialidáde, devendo a decisão ser
reformada a fim de cumprir os requisitos legais;

Portanto, constata-se que o próprio Edital prevê a desclassificação dè

propostas que não atendamos disposições do edital, conforme item S - DÕ JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS, o que desde já se requen

"8.2. Serão desclassificadas as propostas' de preços que não atenderem és
especificações e exigências do presente Edital e de seus Anexos e que
apresentem omissões, irregularidades ou defeitos insanáveis capazes de
dificuitar ó julgamento"

Dessa forma, requer-se a Inabilitação e DescíãsSlficáçâo; da IDEAPilET
PRODUTOS EtETRONieOS E TEtElNFORIVlATICA LTDA EPP nos Uõté 01^ 02> 03:è;04.

II- Ü - DA FALTA DE APRESENTAGÃO DE DECt^RÁCÃQ DE D1SPQM1BILÍDADÉ

DE PROFISSIONAL

Ademais, ao analisar a proposta apresentada, constata-se que a Vencedora não
apresenta a Declaração de disponibilidade de profissional, ou seja, não çurnpre a exigência do
Edital, qual seja:

Exigênci a d o Editai:

12. DAiMABILITAeÃG
12.2.1. Relativos à Qualificação Técnica: (...)
- Execução de cabeamento estruturado;

VI11 j: Capacitação Técnica - Operacional:
b.l). Declaração formal de cada profissional mencionados na alínea "b",
confirmando sua disponibilidade;

BRjifâlLIÁrBF g
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(fcífâiftSj ;(íe motto aíãtentíèr a :exfgêncfâ!qaaftto sà equ^e mftiímai ralaçâó esta; que aeífefáícaftstar o flún®:
ê:; a: tortçío. de; içada; pesseia^: indicando; léKptessamente ;ó: ;,RèspQnsá»a); ;(is); Técnicoís5>: confofffle; modèto.
Gpnsísnte dos ãnèkpsaprM^^^ (Ahexq XVJlj.

Ordem ;ReÍà^ó;6qüipé tèeriíca Mínlíria; ipuáftUdadéf
Mínimas

01 :erjigènhèífo tleífico m
02 féçntçotcdrnCêríiflcádôtíeeursode.ÈabSâméòtd

lEstttitúrado pelo Fabt carite baseado ina nó rma

ANS(/tiÍIVÍIAS68/VANSi/TIA/EIA568B/N0R;;l4SK-e ;
;ANSt^íÀ/ÉÍAS59A conrprovados através de cópia do:

nsglstro dõ.s certi Rcados

01

:Ge£Íara^O ;|p«nâ^ dè çádá :píoíissiò(ial: mencíônados ná alínea "W, iconfifmandô soa
díspoWibilidadé^

Porém na declaração apresentada pela empresa não possui a anuênclã dos
profissionais conforme solicitado em edital:

;f..iquípf1FéCT[iw

EuclkJes OuandtiOliwéira;- Ehgenhelto Bétridsta - Regularizado no CREA/WS— CPF;;008.261,41MZ

; kuiz iHeniique; da; Siíwa.- ilnstalate ;e; Reparador ide ;Recfe deiOomunlGasis - Técnlc» ara icertificado da

Curso dèiC^éatnmtóÈsínjtünadõ^^.-^^^

: Morçetói Rüfinio .dos ;Sffltos -.; Insialadqr e: Repaador de Rede: de Comuniçaçio;^ Técnico écrt! :eertifiGadó
; decurso; de íCabeaíroento; EStnjttirados-CSF

.Os fmçionáfios sypfáçMdps:çotifirma^^^ sua dísponlbilíaade através; da presente rteciarafião

Campo ;GrandefMS. 06; de dezembro de 2021-

A«iií3<át(.ífctmi,a;3i»rp3tMNiGIUSALMÈiDA DAL vihícrís AcMEioa palípójííe
;RONIE;VlÉlfyc018C4222T94SÊMAfiiM^^^
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Vinícius: ALiMEtoâ paç i^onte; vieira

CPF: M8iCVá;221^4 - RG; OOIíKS^M; í SSR NJS

SOCIO OIRIGENTE

Nota-se que; nas documentações enviadas pela UGIlIANTiE) não consta a
detláração formâl de cada profissional, confírmandó a sua dísppnibi||dadâ> desta forma,
como; não foi apresentada a: Declaração de dtsponiõílidade, a iproposta dã empresa
vencedora Ni^OicUmpre o éxígidOi pelo íEdital, sendo ciara sua ;irregufarídade.

O Edital regulamenta que serão DESCLASSIFICADAS as propostas que não
atenderem às especificações do edital, vejamos;

8. DO:JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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8.2. Serão desclassificadas as proposta de preços qüe não atéodèrèm ãs;
especificações e exigências do presente Editai e dé seus Anexos é que
apresenteftj: ornissões, (rregularidades Oü; defeitos.:insanáveis Gápazès ;de:
dificultar o jüigarnéntó.

No presente easoi, e :evídénte a; órnissão © irregúlandadé da proposta; da
empresa IpEALNEl, visto qtie a llcitante vencedora ;nãO apresentpy;qualquer doeumentação^
que comprove o atendimento da exigência mencionada no edital.

POirtanto, tal situação pode gerar djyersos pre|ujzo^ tais como o
descurnprímento dá propoi^a> üítíã vez qitié nlò há Declaração dos profissionais
devidamente assinada porreiesi

Além de ferir osiprírtcíplos básicos qOe norteiam! todO o desenvOlvíménto da
Administração OdbiiCa, visto que a empresa vencedora não possuí garantia de prestação dé
serviiptsi. séndò possivél qüè aemprésa vêncedòra não curnpra a proposta e seja necessário
realizar novo pregão eletrônico.

Deste modo, considerando que o objetivo final da licitação é que a escolha da
proposta mais vantajosa e regular, sern que nenhuma empresa seja beneficiada, deve a
Administração Observar as exigências do Edital e dá legislação.

Portanto, persistindo a contratação da empresa ÍDEAENET, conforme proposta
apresentada, com todos os vícios expostos, à Administração estará ÈM DÉSACORDO com o
regramento e com os princípios que regem as contratações públicas.

iíl -DO MÉRITO

llí - A} - PRINCÍPIO DAVINeüMÇÃO AO INPRUMENTO ÇONM

Por todo o exposto, é importante evidenciar que a administração não pode
descumprir as exigências do Editai, não podendo descumprir as leis as quais se acha
estritamente vinculada, principalmente os princípios da isonomia, impessoalitíãde>
moralidade, igualdade e probidade administrativa, conforme dispõe õ artigo T da Lei
8.666/1993:

"Art 32 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da pròpòstà mais vantajosa para à
administração e a promoção do desen volvimento nacional sustentável eserá
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
iegalidadej da imoessoaiidade. da moraiidadei da ídüdldàdé. da
publicidade, da probidade administrativa, da vincuiacão ao instrumento
convocatório, do iuiaamento obietivo e dos que lhes são correiatós."

Nesse sentido,tem-se que a legislação que rege a matéria é muito clara quanto
aos princípios indispensáveis para garantir o regular processamento da licitação.

:BRÃSÍLlA-OF ÍQ
■©'RAtéímatteenolQgiá stéírriãfce.õfri.fer " BilcGp.Av Rua das Orquídeas, 222 - Bo.sqúÇíUaSadâe

Gò.riji.intos 2i2,''216 ̂  7O86á:'dl0' 78050-010-'Edif'cio Técnocenter



CmiHCt^JTr S-I^StfMASGF if<?t}'ÍASÇA
FtOLS&CR^ÇÍO StGUSíNÇAÈCFjV DA SNRDSjiííÃó

Por todo o expostõi referida contratação fere Os princípios básicos que
norteíani as contnatações da Adrninistração Pública, pois a proposta enviada peta lOEALNET
PRQéüriiõs EIÈTRÓNIGOS E TEtÉÍNPQRÍVIAIÍéA SJTDA EPP, para os

Do nresmo modo, a falta de: Declaração dús: profissionais fere a víncüiaçâoao
Editai,

AiAdirtinistração públlcadeve se ater estritarnente ao; Édlrâl ex pdrtantQ^ às suas
exigências, termos e condições e o Edital é claro ao estabelecer a DESCLASSIFICAÇÃO neste
caso,

&..§Q:JULGAiyiENn^O DAS PROPOSTAS:

8:2::Serão desclassificadas as propostas de preços que:não atenderern às
especifícaçõesi e exigências do presente Edital e de seus Anexos è; que
apresentem, omissões, irregularidades ou; defeitos jnsaníávers eapazes de
difÍGüItàr :o:.j üigamento^

Tal vinculação emerge como instrumento de realização do princípio da
íega(|dade e encontra sua: positivação, não só pela referência contida no artigo 3° da Lei n°
8.666/93, como, especialmente, nos seus artigos 41 e 43, in verbís:

"Art.: 41. A Administração ■■ não pode ■■ descumprir as normas e condições: do
edital, ao qual se acha estritamente vinculada"

"Art.. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos
seguintes procedimentos:

(...)

V - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do
edital e, conforme o caso, com os preços correntes.no mercado ou fixados
por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de
registro de preços, os quais deverão ser■. devidamente registrados na ata de
jutgamerito, promòvendo-se a desclassificação das propostas desconformes
pu incompatíveis;,

V '' julgamento e classificação daspropostas de acordo com os crltêriòs de
avaliação constantesdõ edital;"

Sobre a vinculação do procedimento licitatôrio às exigências contidas no edital,
consigna MARÇAL JUSTEM FILHO:

ISdfr um certo ângütò,: o editai é o fundamentq de validade dos atos
praticados no curso da licitação, na acepção de que q desconformidadé
entre d edltdt è Ps atos administrativos praticados no cursa da
resolve pela invalidddédestès últimos. Aó descumorir normas constantes do
edital, a A dministracão Pública frustra a própria razão de ser da licitação.
VMct os princípios horteadores da atividade administrativa, tais como a
legalidade, a moralidade, a isonomia, (...) do submeter a Administração ao
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princípio da vinculação ao ato convocatório, alei n'' B.666 impõe o dever de
exaustão da discricionariedade por oçasião désua eMboraçSod'

Complementando o raciocínio, Paulo Boselli assevera que;

''£) instrumenlo convocatório {edital ou cartarçpnylte); e :|éí interiiia da
licitação, fazendo que tanto a Administração; quanto às íiçitantes fiquem
presas ao que f or néiè éstlpulado, sendo, pois, inadníissível a aceitação de
dOcumentosi ou; propostas em desacordo com; o exigido no;edital, ;N§0 faz

seritido que ã Administração fixe um determinado; procedimento nc

instrumènta convocatório e;na ;hora:da análise, quer da documentação, quer
das propostas, venha a admitir algo que contrarie aquilo que ela mesma

estipulou"

Esclarece lesse Torrès Pereira Júnior que;

"Trata-se de norma-síntese de toda a principíólogia envolvente da licitação
pública. Para ela convergem é dela rêssaem os princípios da isonomia, da
moralidade, da publicidade, da impessoalidade, da competitividade, do
julgamento objetivo, da adjudicação dõ objeto ao autordá;melhor:prQposta,
entre outros já referidos"

Com efeito, o ato convocatório delimita as condições norteadorás da disputa,
fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deverès e as garantias das partes
interessadas, regulando, assim, o desenvolvimento dé todo o rreladonamento entre a
Âdrninistràção e os íiçitantes.

Sendo assim, caso a referida empresa continue como vencedora da presente
licitação, èstar-se-á violando, póf conseqüência, os diversos princípios que regera as
contratações públicas, o Edital e a legislação.

Como se sabe, de acordo com o ârt. 37, inciso XXi, da Còristituiçao Federal;

"Art. :37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, dó Distrito Federai e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, morâljdãdé, publicidade e
êficiência e, tàm bem, ào seguinte:

(...)
XXi - ressalvados os casos especificados na lègislaçãò, ás obras, serviçòs,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure; igualdade de condições ã todos ps concorrentes, corn
cláusulas que estabeleçam obrigações dé pagàmènto, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos; termos da lei, o qual isornente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensávels à garantia do
cumprimento das obrigações,"

De acordo com tais premissas, resta evidente que a Lei n° 8.666/93 e a
Constituição Federal não permitem que ã iicitantê ÍDEALNET PRÔDUtOS
TEtEJNFORIViATIGÃ ilT^DA EPP. sejaTiabílitada; e considerada vencedora da presente licitação.
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tendo em vista a proposta em desacordo com o Editai, ante a falta de: Beclaracão do
fabricante, exigida pelo Edital.

Devendo, desse itiodo, ser desclassificada, conforme determina o artigo 48 da

:Lei n?i8.666/1993:

"Art. 48. Serão dêsdassifícadas:

l • as propostas aue não atendam às exigências do ato convocatório da

lítitacão:"

Desse mQdd, requer-se a inabilítação e a desclassificação da empresa
iDEAMEt PRQDÜTOS ÉtEjRONI^ TÉLEFII^FORMÃTICA LllDA EPP., tendo em vista a
proposta em desaçprdp çom o exígídQ pelo Editat e a falta de Declaração: dosproflsslonais,

IV-DOS PEDIDOS

Ante todo o exposto, requer a Recorrente que o presente recurso seja

recebido, sendo: reformada a r. decisão objeto deste recurso e que sela inabilitada e
déscíassificãda a empresa IDEÃlMEt PRODirnOS ELETRÔNICOS E TELEINFORMATICÃ 1^^
ÍEPP; pelo não atendimento aos ifens do edital, conforme dispõe os iteris á^i^ ddiditãl é
seiatiãfaítitadãédIassifIcadãaempresaSTELMÃTTELEINFORIVIÃTICAlTDA.. capacitada: para

atender a todos os requisitos estabelecidos no Edital.

Requer, ainda, que todas as intimações, notificações e decisões referentes ao
presente Recurso Administrativo sejam feitas também em nome de STEliMÃf
TELÈlNFORíVÍÂTlCA tTDA., ;inscrita::nQ ;GNPJ sob o nS 00.950.386/0001-00, com endereço na
:Rua das Orquídeas, 222, 29 e 39 andar. Bosque da Saúde, CuiabárrMT, CEP 78050-010,
mediante envio de carta epm Aviso de Recebimento, para sua ciência.

Nestes termos.

Pede deferimento.

de

Cuiabá-Mt, 15 de dezembro de 2021.

lian:i

Diretor Presidente

RG: 035.8622-7 SJ/MT

CPF; 353.904.251-20
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