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DECISÃO RECURSAL - PREGÃO 031.2019 

DECISÃO DO PREGOEIRO. DECISÃO EM RECURSO 
ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES. 
JULGAMENTO. DECISÃO. 

JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Licitação de referência: Pregão Presencial nO 031f2019 

Recorrente: METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÃO EIRELI EPP 

Em cumprimento ao disposto no inciso VIII, do artigo 9°, do Decreto Municipal nO 5.235f2014, este 
Pregoeiro (substituto) da Prefeitura do Município de EcoporangafES recebeu e analisou o recurso 
administrativo da empresa METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÃO EIRELI 
EPP, protocolado tempestivamente sob nO 5664f2019, e a contrarrazão da empresa CONSTRUTORA 
CMS LTDA, protocolado tempestivamente sob nO 5752f2019 aos quais foram analisados e julgados e 
decididos conforme segue abaixo: 

RELATÓRIO I ANÁLlSEI JULGAMENTO I DECISÃO 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Trata o presente documento do julgamento da análise do Recurso protocolado sob nO 
5664/2019 e das Contrarrazões protocolada sob nO 5752/2019. 

1.2. Ambos foram analisados tendo como base o Edital do Pregão Presencial nO 031/2019, a 
Lei Federal 8.666/93, a Lei Federal 10.520/2002. 

2. DA ANÁLISE GERAL E CONSIDERAÇÕES 

2.1. A empresa METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÃO EIRELI 
apresenta, de forma coerente seu recurso, citando as resoluções do CONFEA, inclusive as 
atribuições dos profissionais - engenheiro civil e eletricista - onde ambas estão elencadas 
nas atividades 01 a 18 da Resolução nO 1.073, de 19/04/2016, bem como a Resolução nO 
2018, de 29/06/973. 
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2.2. Entendo que sejam plausíveis as denúncias com bases nas resoluções do Confea. Isto 
posto, que a Lei nO 5.194, de 24 de Dezembro de 1966, na Seção 111, trata do exercício 
ilegal da profissão. 

2.3. A Construtora CMS apresentou sua defesa somente quanto aos requisitos do Edital, dos 
critérios nele definidos e as situações de permissibilidade de julgamento, não manifestando 
sobre as atribuições de seu engenheiro. 

2.4. Para que ocorra um julgamento justo, garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, levar-se-á em 
conta o que estabelece a Lei Federal 8.666/93: 

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios 
objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios 
estabelecidos por esta Lei. 

§ 10 É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo 
ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os 
licitantes. 

2.5. Quanto ao fato ensejador do Recurso Administrativo, o mesmo dispositivo legal, limita a 
exigência de qualificação técnica. Se as exigências são limitadoras, quanto maior é o risco 
de prejuízos inserir aquilo que não está contemplado no instrumento convocatório. 
Vejamos: 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

11 - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e 
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do 
objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos; (grifei) 

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 
técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1° deste artigo deverão participar da obra ou 
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. 

2.6. Se, pelas condições editalícia, a empresa indicou um profissional cujas atribuições não 
sejam compatíveis, a própria Lei faculta ao licitante substituir o profissional por outro de 
experiência equivalente ou superior. 

2.7. Considero que, como foi citado pela recorrente, o Edital não definiu claramente qual o tipo 
de engenheiro deveria ser apresentando. Desta forma, prezando pelo princípio da 
isonomia, entendo que as empresas julgaram aptas a participar do certame, uma vez que o 
seu profissional atendeu aos requisitos e, no aguardo da abertura da licitação não houve 
impugnação ao instrumento convocatório. 
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2.8. Quero considerar que a declaração apresentada pela licitante de que "está apta a cumprir 
plenamente todos os requisitos habilitatórios exigidos no Edital, que rege o certame acima 
indicado, sob as penalidades do Art. 299 do Código Penal brasileiro." seja, de fato, 
cumprida, pois uma vez declarado, a empresa incorre no perigo de punição severa pelo 
descumprimento do seu dever. 

2.9. Considero, também, que, no rol das obrigações contidas no Edital, a empresa contratada 
deverá: 

2.9.1. Cumprir todas as obrigações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA anexo ao 
Edital, bem como executá-Io em conformidade com as disposições do mesmo; 

2.9.2. Cumprir fielmente a agenda de eventos e horários dos mesmos, estando com 
todos os equipamentos devidamente instalados e em pleno funcionamento. 

2.9.3. Zelar para que sejam cumpridas todas as normas relativas à segurança e a 
prevenção de acidentes, bem como a legislação de trânsito vigente e as normas 
internas da contratante. 

2.10. Além das obrigações citadas, considero que a necessidade da contratação do objeto 
pelas secretarias desta Prefeitura, haja vista já acarretar prejuízos em seus eventos, como 
"Arte e Cultura na Praça" cuja programação acontece sempre na última sexta-feira de cada 
mês. 

2.11. O atraso na realização desta contratação já é por si só demasiado se considerar que fora 
cancelado o Pregão nO 013/2019, previsto para o dia 25/02/2019, onde, até o presente 
momento encontra-se o Município desprovido do serviço almejado. 

3. DA DECISÃO 

3.1. O Pregoeiro, "é o agente que representa a Administração na busca da melhor contratação, 
com o objetivo de cumprir a principal finalidade da licitação: a busca da proposta mais 
vantajosa." Assim, o Edital no item 21.9, dispõe que "As normas que disciplinam este 
pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato." 

3.2. Considero plausível os argumentos apresentados pela recorrente, devendo servir de alerta 
para a recorrida, inclusive no devido cumprimento a Lei nO 5.194, de 24 de Dezembro de 
1966; 

3.3. Pelo dever de cumprir a determinação legal esculpida na Lei 8.666/93, bem como as 
orientações do TCU, conforme Acórdão 2345/2009 Plenário, qual seja: 

3.3.1. "O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável 
pelo convite realizá-Io em conformidade com os tipos 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." (Ar!. 45, Lei 8.666/93) 

Decido: 
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MANTER a decisão proferida pelo Pregoeiro (Sr. Lucas Antunes de Sá) no ato da sessão do Pregão 
Presencial nO 031/2019, que declarou HABILITADA a empresa CONSTRUTORA CMS LTDA, inscrita no 
CNPJ nO 13.329.04/0001-12, bem como as demais, dando assim pleno cumprimento das normas legais 
e editalícias que rege a referida licitação. 

Encaminhe-se os autos do Pregão 031/2019 e seus anexos à Autoridade Superior, bem como as peças 
recursais, para análise e decisão final e por fim, proceder a sua adjudicação e homologação. 

Ecoporanga/ES, 31 de Julho 2019. 

LENILSON PEII!; DA SILVA 

Pregoeiro Municipal substituto 

Portaria nO 166/2019 
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