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PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2022

OBJETO: Registro de Preços visando a pretensa aquisição de mobiliários/equipamentos
escolares e equipamentos eletrônicos e outros para atender as necessidades das Unidades Escolares,
bem como das Unidades Administra�vas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –
SEEDF, por meio do sistema de registro de preços. 

 

RECURSOS:

a) ESPAÇO & FORMA – MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA (id. 92925186);

b) DD7 ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIAL LTDA (id. 92925278); e

c) LBS DO BRASIL (id. 92925352).

 

CONTRARRAZÕES:

a) SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI (id. 92925706 e 92925783).

 

1. DAS ALEGAÇÕES DAS RECORRENTES

1.1. Em primeira óp�ca, destaca-se que a empresa Recorrente ESPAÇO & FORMA – MÓVEIS E
DIVISÓRIAS LTDA (id. 92925186), impetrou recurso ante à decisão proferida no Pregão Eletrônico SRP nº
12/2022, desta Pasta, por ter sido inabilitada em decorrência do descumprimento de exigências técnicas
con�das no edital, referente ao Grupo 5 (Divisórias). A Recorrente vai contra a decisão que aceitou e
habilitou a empresa FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, para o Grupo 5 (Divisórias),
requerendo a reconsideração de sua proposta. A desclassificação da empresa For�line solicitada se faz
com os fundamentos de fato e de direito a expostos pela Recorrente, verbis:

 

"Intenção de Recurso: "A empresa FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA, não atende o edital. Documentação mencionada no edital,
rela�vo ao Grupo 5 (Divisórias) não foi cumprida pela empresa. Será
demonstrado nos autos. (Grifo nosso)
A empresa FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, contrariou o
edital do certame, conforme será demonstrado a seguir.

14.1 - DOS LICITANTES CADASTRADOS NO SICAF
As Licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os
seguintes documentos:
Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, que poderá ser
ob�da por meio do site www.fazenda.df.gov.br (obrigatória para os Licitantes
com sede ou domicílio fora do Distrito Federal). (Grifo nosso)



Ao analisar a documentação da empresa Fortline, referente ao Grupo 5
(Divisórias) não foi encontrado o documento per�nente a este subitem, não
atendendo ao edital, contrariando princípio da vinculação ao instrumento
convocatório.
Por outro lado, a empresa Espaço & Forma Móveis e Divisória Ltda, sente-se
injus�çada com sua desclassificação com base do não atendimento a norma a
NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004.

Em 30/03/2022 ás 16:42h, esta empresa enviou um e-mail para
dilic.suag@se.df.gov.br onde ques�onava-se o edital em alguns pontos, sendo
um deles justamente este. Apesar do não recebimento de respostas dos
ques�onamentos feitos, mencionamos que uma ou duas empresas no
mercado, possuía tal documento referente a divisórias e isto estava
restringindo a par�cipação de outras empresas ao certame. Acrescenta-se
ainda que no Distrito Federal não temos conhecimento de empresas do
segmento de divisórias que possuem este documento para Divisórias. Diante
disto, apresentamos uma declaração referente a norma, juntando documentos
que sobrepunham as exigências desta norma, conforme segue:
Declaramos que a empresa ESPAÇO & FORMA MÓVEIS e DIVISÓRIAS LTDA
(Diviforma), CNPJ 37;977.691/0007- 83, atende aos requisitos a NBR–
14020:2002 e NBR–14024:2004.
Sr pregoeiro, nossa empresa ofereceu uma proposta para este grupo de R$
2.539.250,00, contra a proposta da For�line de R$ 3.265.340,00, ou seja, uma
diferença de quase a 30%, correspondendo a mais de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais). Esta é a peculiaridade do mercado que o legislador se
refere para economizar na compra. Nossa empresa é especialista no segmento
de divisórias, tendo produto em conformidade com as normas da ABNT. Além
da economia que a administração estará fazendo, também estará adquirindo
produto de qualidade. Lembramos ainda que somos uma empresa que
par�cipa do programa "EMPREGA/DF" do Governo do Distrito Federal, tendo
compromissos de gerar 166 empregos diretos."

 

1.2. O recurso impetrado, em síntese, menciona que:

a) A empresa licitante convocada para o Grupo 5, FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS, não apresentou prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, que não consta do
SICAF, tendo em vista que a empresa é de outra unidade da federação - UF, e que pode ser ob�da por
meio do site www.fazenda.df.gov.br (obrigatória para os Licitantes com sede ou domicílio fora do Distrito
Federal);

b) A Recorrente sen�u-se injus�çada em sua desclassificação, apesar de não ter
apresentado as NBRs 14.020/2022 e 14.024/2004, tendo sido apresentado, juntamente com os
documentos de habilitação, declaração afirmando que outros documentos, que foram juntados, suprem
a falta das citadas NBRs; e

c) Adentrou no mérito de que sua proposta é mais vantajosa para Administração Pública,
além de ser especialista no segmento de divisórias, garan�ndo produtos em conformidade com as
normas da ABNT e com os padrões de qualidade exigidos. 

 

1.3. Em sede de pedidos, requereu: 

 

1.3.1. "Ante o exposto, vem a empresa ESPAÇO & FORMA requerer sejam acolhidos os pleitos
acima aduzidos, para, reconsiderando a decisão que declarou a FORTLINE como vencedora do certame,
seja referido licitante desclassificado. Para, em seguida, seja reconsiderado a desclassificação da empresa
ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA, declarando-a vencedora do certame com a proposta mais



vantajosa para a Ins�tuição. Ou, caso assim não se entenda, a remessa do presente recurso à autoridade
superior, devidamente instruído, para julgamento pela reforma da decisão conforme jus�ficada pela
recorrida."

 

1.4. Em segunda óp�ca, a empresa Recorrente DD7 ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIAL
LTDA (id. 92925278), impetrou recurso ante à decisão proferida no Pregão Eletrônico SRP nº 12/2022,
desta Pasta, por ter sido inabilitada pelo fato de que as amostras apresentadas, para o Grupo 7, não
atenderam ao que foi requerido no instrumento convocatório, conforme se vê do Despacho -
SEE/SUAG/DIPAT id. 91735180, verbis:

 

(...)
"Diante das amostras apresentadas pela Empresa LBS Móveis (91735021),
informamos:

Item 01 - conjunto 04 lugares em resina termoplás�ca composta de mesa e 4
cadeiras tam. pré infan�l,  não atende as especificações técnica con�das
no Termo de Referência - SEE/SUAG/DIPAT (82872375), GRUPO 7 - MOBILIÁRIO
ESCOLAR - CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOPLÁSTICA. COMPOSTO
DE MESA E 4 CADEIRAS – TAMANHO PRÉ-INFANTIL., visto que as colunas
laterais devem ser em material plás�co e não em material de metálico como
apresentado pela empresa, o que pode ocasionar ferrugem futura.
Item 02 - conjunto aluno empilhável tam. 03 (infan�l) cor amarela mod. FNDE
CJA-03, a amostra apresentada pela referida empresa contém defeito de
acabamento.
De todo o exposto, esta Diretoria se manifesta desfavorável as amostras
apresentados pela Empresa LBS Móveis (91735021) por não atender as
especificações técnicas con�das no Termo de Referência - SEE/SUAG/DIPAT
(82872375)."

 

1.5. Alega a recorrente (DD7 ASSESSORI):

 

"Ocorre que, após ter sido habilitada no pleito, a Empresa SOLUCAO INDUSTRIA
E COMERCIO DE MOVEIS na sua proposta realinhada apresentou nova proposta
com valor maior de R$ 22.684.320,00 (vinte e dois milhões seiscentos e oitenta
e quatro mil trezentos e vinte reais) que o preço da melhor proposta apurada
na fase de lances, que tem o valor de R$ 21.774.304,00 (vinte e um milhões,
setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e quatro reais), ou seja, a compra
dos moveis neste valor trará prejuízos à Administração pública.

Registra-se o tratamento diferenciado a Empresa SOLUCAO INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS por não solicitar amostra dos móveis a ser entregues,
conforme exigido de outras empresas.
Por oportuno vale ressaltar que na referida proposta não foram
expressamente informados o prazo de garan�a de 24 (vinte e quatro) meses a
par�r da data de entrega, contra defeitos de fabricação. (Grifo nosso)
Com efeito, os itens acima mo�vam à desclassificação da Empresa habilitada,
visto que após convocação do pregoeiro, enviou a sua proposta final
readequada com valor superior ao da melhor proposta apurada na fase de
lances, não foram expressamente informados o prazo de garan�a de 24 (vinte
e quatro) meses a par�r da data de entrega, contra defeitos de fabricação."
(Grifo nosso)

 



1.6. As alegações aduzidas pela Recorrente em seu Recurso são:

a) A Empresa convocada, SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, apresentou nova
proposta com valor maior de R$ 22.684.320,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil
trezentos e vinte reais), comparado com a melhor proposta apurada na fase de lances, R$ 21.774.304,00
(vinte e um milhões, setecentos e setenta e quatro mil trezentos e quatro reais);

b) Informou tratamento diferenciado frente à SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS, uma vez que não foi solicitado amostra dos móveis a serem entregues, conforme exigidos de
outras empresas; e

c) A licitante SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS não apresentou em sua
proposta o prazo de garan�a de 24 (vinte e quatro) meses a par�r da data de entrega, contra defeitos de
fabricação.

 

1.7. Em seus pedidos finais, solicitou deferimento:

 

"Em face do exposto, solicitamos que esta digna Comissão de Licitação profira
julgamento, nos termos do Decreto nº 10.024, deferindo a desclassificação da
Empresa, SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, a qual, dará
sequência ao certame de acordo com as leis das licitações." (Grifamos)

 

1.8. Por úl�mo, em terceiro plano, a empresa Recorrente LBS DO BRASIL (id. 92925352),
recorreu contestando a decisão externada no Pregão Eletrônico SRP nº 12/2022,
desta Secretaria, contra a decisão de desclassificação) na apresentação dos documentos de habilitação. 

 

1.9. O recurso impetrado pela Recorrente destacou os seguintes pontos: 

 

"O pregoeiro aceitou a nossa proposta, assim como, a mesma preencheu os
requisitos legais (habilitação jurídica, técnica, fiscal, econômico-financeira,
laudos e cer�ficados) e essenciais para o certame e, ao final, ofereceu a melhor
proposta à Administração.
Posteriormente, nossa empresa teve sua proposta recusada, em razão da
desaprovação das amostras apresentadas. Contudo, não havia nada expresso
no Edital, quanto a possibilidade de inabilitação de um licitante em razão de
uma amostra ou até mesmo a apresentação das mesmas, mesmo assim após
solicitado pelo pregoeiro fizemos as amostras e entregamos em tempo hábil.

Ressalvamos ainda que, nos causou bastante estranheza, o fato da segunda
colocada ser habilitada, apenas com a apresentação de catálogo e não amostra.
Lembrando que a análise dos documentos foi feita em apenas alguns dias,
sendo que para nossa empresa foi exigido documentos no decorrer de dois
meses.
O catálogo da empresa habilitada em segundo lugar não é suficiente para
comprovar se o produto ofertado atende ao descri�vo do edital, até mesmo
no mo�vo a qual desclassificou nossa amostra (duas colunas da cadeira em
plás�co) sendo o catálogo da mesma uma imagem meramente ilustra�va ou
seja não é um produto �sico para uma melhor analise, outro fato é que não
foi comprovado através de catálogo se o mobiliário da empresa habilitada em
segundo lugar tem marca do fabricante em alto relevo." (Grifo nosso)
 

1.10. Em vista disto, a tese levantada pela Recorrente foi o critério subje�vo pela qual o
Pregoeiro/ Equipe de apoio u�lizou para recusar a proposta da Recorrente, que apresentou amostra, e



habilitar a próxima convocada que não apresentou.

 

1.11. Em pedidos, postulou:

 
"Diante todo o exposto, requeremos a habilitação e o recebimento de nossa
Proposta, por apresentarmos todos os requisitos necessário e indispensável
para a contratação junto à Administração.

Sabendo que, a Administração atua com ponderação pelos Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade, solicitamos deferimento ao nosso
pedido.
Ou até mesmo seja apresentado amostra da empresa habilitada
provisoriamente, para comprovação dos requisitos do edital assim como foi
feito por nossa empresa.
Não queremos causar indisposição no processo licitatório ou até mesmo
retardação, queremos esclarecimentos e comprovações por ambas as partes
(administração e concorrente) que o produto ofertado pela empresa atende ao
descri�vo do edital e porque não foi solicitado amostra da mesma, se o
catálogo era suficiente porque não foi solicitado para nossa empresa?"

 

1.12. Estas foram as razões recursais.

 

2. DAS CONTRARRAZÕES

2.1. Em contrarrazões ao recurso apresentado pela empresa DD7 ASSESSORIA EMPRESARIAL E
COMERCIAL LTDA (id. 92925278), a empresa SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
EIRELI (id. 92925706) requereu que seja negado provimento ao recurso administra�vo
interposto, mantendo-se a decisão do Pregoeiro em convocar esta úl�ma empresa para o Grupo 7.

 

2.2. Dessa forma, respondeu em sua defesa:

 

"Logo após a fase de habilitação a empresa SOLUÇÃO foi classificada como
vencedora do Grupo 7. Inconformada com este fato, insurge-se a empresa DD7
ASESSORIA E EMPRESARIAL E COMERCIAL LTDA.
Habilitada para a disputa de lances, a empresa RECORRIDA sagrou-se
vencedora com o preço de R$ 22.684.320,00 (vinte e dois milhões seiscentos e
oitenta e quatro mil trezentos e vinte reais), ou seja, ofertou o seu melhor
preço para a municipalidade, reunindo um preço justo que proporciona
apresentar qualidade nos serviços e nos materiais. A empresa LBS do Brasil que
fora classificada anteriormente apresentou seu lance final em 21.774.304,00 e
após sua desclassificação, passou-se a análise da proposta seguinte, sendo esta
a proposta apresentada pela SOLUÇÃO. A Lei nº 10.520/02, impõe ao
pregoeiro, ao término da etapa de lances, o dever de avaliar a aceitabilidade
da proposta de menor preço (art. 4º, inc. XI) e, tanto quanto possível,
negociar com o licitante proponente a obtenção de condições ainda mais
vantajosas (art. 4º, inc. XVII).
A empresa classificada em segundo lugar, não tem necessariamente que
adequar seu preço ao preço da primeira colocada que fora desclassificada.
Nenhum concorrente é obrigado a cobrir o preço de outro, nem por isso será
desclassificado. Na verdade, deve ser classificado na ordem crescente de
preço.



Primeiramente, inexiste disposi�vo na Lei 10.520/02 ou na Lei 8.666/93 que
regulamenta a exigência de amostra do objeto a ser contratado. Não há
previsão legal, porém devido à constante u�lização, tornou-se parte do
sistema das compras governamentais. Amostras devem ser exigidas nos casos
em que seja impossível determinar o padrão de qualidade mínimo exigido.
Se o órgão licitante não solicitou amostra é porque pelos documentos
apresentados pela arrematante pôde-se averiguar com clareza a qualidade e o
atendimento aos padrões mínimos exigidos no edital.

Ressalta-se que a empresa SOLUÇÃO apresentou em sua proposta a declaração
de garan�a de acordo com o es�pulado no termo de referência e seus anexos. E
além disso, apresentou uma declaração anexa à parte, juntamente com a
proposta e os documentos de habilitação, informando expressamente a
garan�a de 24 (vinte e quatro) contra eventuais defeitos de fabricação.
Conforme pode-se ver nos documentos anexados no sistema COMPRASNET na
data de 07/04/2022."
 

2.3. Em resumo, as alegações em resposta foram:

a) Em relação ao preço da proposta, a Lei nº 10.520/02 impõe ao pregoeiro, ao término da
etapa de lances, o dever de avaliar a aceitabilidade da proposta de menor preço (art. 4º, inc. XI) e, tanto
quanto possível, negociar com o licitante proponente a obtenção de condições ainda mais vantajosas
(art. 4º, inc. XVII). A empresa classificada em segundo lugar, não tem necessariamente que adequar seu
preço ao preço da primeira colocada que fora desclassificada. Nenhum concorrente é obrigado a cobrir o
preço de outro, nem por isso será desclassificado. Sendo assim, não há qualquer fundamento para a
desclassificação da proposta vencedora, uma vez que os preços pra�cados na proposta da SOLUÇÃO são
perfeitamente adequados, conforme es�mados no ato convocatório, uma vez que não há critério que
tenha sido estabelecido no edital deste pregão;

b) Em que pese à amostra, primeiramente, inexiste disposi�vo na Lei 10.520/02 ou na Lei
8.666/93 que regulamenta a exigência de amostra do objeto a ser contratado. Não há previsão legal,
porém devido à constante u�lização, tornou-se parte do sistema das compras governamentais. Amostras
devem ser exigidas nos casos em que seja impossível determinar o padrão de qualidade mínimo
exigido. Se o órgão licitante não solicitou amostra é porque pelos documentos apresentados pela
arrematante pôde-se averiguar com clareza a qualidade e o atendimento aos padrões mínimos exigidos
no edital; e 

c) No quesito da garan�a, ressalta-se que a empresa SOLUÇÃO apresentou em sua
proposta a declaração de garan�a de acordo com o es�pulado no termo de referência e seus anexos. E
além disso, apresentou uma declaração anexa à parte, juntamente com a proposta e os documentos de
habilitação, informando expressamente a garan�a de 24 (vinte e quatro) contra eventuais defeitos de
fabricação. Conforme pode-se ver nos documentos anexados no sistema COMPRASNET na data de
07/04/2022. Não sendo este um mo�vo relevante para desclassificação da proposta.

 

Em seus pedidos, aduziu:

"Diante ao exposto, tendo em vista que a contrarrazoante atendeu a todos os
requisitos exigidos no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - PROCESSO Nº
00080-00159144/2021-16, ante aos fatos narrados e as razões de direito
aduzidas na presente peça, REQUER que seja conhecida a presente
CONTRARRAZÃO e declarada a total improcedência do RECURSO, através de
indeferimento do pleito da empresa recorrente DD7 ASSESSORIA EMPRESARIAL
E COMERCIAL LTDA. REQUER que seja provida, em todos os seus termos, a
presente contrarrazão, e por isso mesmo atendidos os seus pedidos, como
forma de imposição e prevalência da lei, da doutrina e dos princípios da
moralidade administra�va, a publicidade, a legalidade e a ampla defesa.
Devendo ser man�da a classificação da empresa SOLUÇÃO INDÚSTRIA E



COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI como vencedora do Grupo 7, por cumprir com
todas as condições e exigências do edital. Por fim, REQUER que seja
devidamente mo�vada a decisão tomada, caso se entenda pelo provimento do
Recurso, devendo o julgador apontar os fundamentos de direito e de fato,
conforme determinado pelo Princípio da Mo�vação dos Atos e Decisões
Administra�vas."
 

2.4. Finalmente, em contrarrazões ao recurso apresentado pela empresa LBS DO
BRASIL (id. 92925352), a licitante SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, por intermédio
do documento id. (92925783) requereu que seja negado provimento ao recurso administra�vo interposto
pela Recorrente, mantendo-se a decisão do Pregoeiro em convocar esta úl�ma empresa citada para o
Grupo 7.

 

2.5. Sua fundamentação foi baseada:

 

"Primeiramente, inexiste disposi�vo na Lei 10.520/02 ou na Lei 8.666/93 que
regulamenta a exigência de amostra do objeto a ser contratado. Não há
previsão legal, porém devido à constante u�lização, tornou-se parte do sistema
das compras governamentais.
Amostras devem ser exigidas nos casos em que seja impossível determinar o
padrão de qualidade mínimo exigido. Nesse caso, exige-se como solução
jurídica para verificar se a proposta corresponde à exigência prevista no edital.
Pelos catálogos apresentados pela LBS DO BRASIL, não houve como constatar a
qualidade e se correspondiam ao modelo solicitado no edital, sendo necessária
diligência para apuração dos itens propostos.

A promoção de diligência tem como finalidade tanto a complementação de
informação ausente no documento como a confirmação dos fatos nele
descritos.
Os produtos que são fornecidos pela SOLUÇÃO são produtos cer�ficados e
dentro dos padrões exigidos, e sempre atenderam a todos os órgãos licitantes
que teve a empresa vinculada por processos licitatórios. Se o órgão licitante
não solicitou amostra é porque pelos documentos apresentados pela
arrematante pôde-se averiguar com clareza a qualidade e o atendimento aos
padrões mínimos exigidos no edital."
 

2.6. Em extrato, defendeu-se:

 

2.7. Em que pese à amostra, primeiramente, inexiste disposi�vo na Lei 10.520/02 ou na Lei
8.666/93 que regulamenta a exigência de amostra do objeto a ser contratado. Não há previsão legal,
porém devido à constante u�lização, tornou-se parte do sistema das compras governamentais. Amostras
devem ser exigidas nos casos em que seja impossível determinar o padrão de qualidade mínimo
exigido. Se o órgão licitante não solicitou amostra é porque pelos documentos apresentados pela
arrematante pôde-se averiguar com clareza a qualidade e o atendimento aos padrões exigidos no edital
do pregão aqui apreciado.

 

2.8. Por derradeiro requereu:

 

"Diante ao exposto, tendo em vista que a contrarrazoante atendeu a todos os
requisitos exigidos no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - PROCESSO Nº
00080-00159144/2021-16, ante aos fatos narrados e as razões de direito



aduzidas na presente peça, REQUER que seja conhecida a presente
CONTRARRAZÃO e declarada a total improcedência do RECURSO, através de
indeferimento do pleito da empresa recorrente LBS DO BRASIL. REQUER que
seja provida, em todos os seus termos, a presente contrarrazão, e por isso
mesmo atendidos os seus pedidos, como forma de imposição e prevalência da
lei, da doutrina e dos princípios da moralidade administra�va, a publicidade, a
legalidade e a ampla defesa. Devendo ser man�da a classificação da empresa
SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI como vencedora do
Grupo 7, por cumprir com todas as condições e exigências do edital. Por fim,
REQUER que seja devidamente mo�vada a decisão tomada, caso se entenda
pelo provimento do Recurso, devendo o julgador apontar os fundamentos de
direito e de fato, conforme determinado pelo Princípio da Mo�vação dos Atos e
Decisões Administra�vas."

 

2.9. É o breve relatório dos fatos.

2.10. Passa-se ao julgamento.

 

3. DA ANÁLISE DO MÉRITO

3.1. Adentrando-se no mérito do Recurso interposto pela empresa ESPAÇO & FORMA -
MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA (id. 92925186), entendeu-se que os argumentos trazidos pela Recorrente
merecem prosperar. Em primeira óp�ca, na alegação de que a licitante convocada FORTILINE INDÚSTRIA
E COMÉRCIOS DE MÓVEIS LTDA não trouxe a prova de regularidade ante à Fazenda do Distrito Federal é
válida. Dessa forma, se a empresa classificada não apresentou documento exigido no Edital, o qual
confirma sua regularidade frente à Fazenda pública desta capital, esta deve ter sua proposta reprovada.
Contudo, prezando pelo princípio da eficiência, no sen�do de não pecar pelo excesso de formalismo, esta
Comissão pesquisou no site da Fazenda do DF
(h�ps://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/cer�does/Cer�dao) mas foi informado de que "NÃO FOI
POSSÍVEL EMITIR SUA CERTIDÃO NEGATIVA". Logo, não há como suprir, com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, a exigência, uma vez que
é matéria vinculante, presente no Edital do Pregão Eletrônico SRP n°12/2022 (Id. 82921527), como se
observa:

 

"14.1 - DOS LICITANTES CADASTRADOS NO SICAF:
Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, que poderá ser ob�da
por meio do site www.fazenda.df.gov.br (obrigatória para os Licitantes com
sede ou domicílio fora do Distrito Federal)."

 

3.2. Em sintonia com as exigências delineadas no edital, e verificado que a empresa FORTLINE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., com sede e/ou domicílio São Paulo - SPP, como confirma sua
documentação habilitatória (id. 91080988, pág. 92). Dito isso, a regra editalícia em apresentar a prova de
regularidade com a Fazenda do Distrito Federal é clara em mencionar a sua obrigatoriedade para as
licitantes com sede ou domicílio fora do Distrito Federal. 

 

3.3. É de suma importância a previsão legal do ar�go 3º e art. 41, todos da Lei Federal nº
8.666/1993, que dispõem que a Administração está estritamente vinculada ao edital convocatório. O
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo tempo em que privilegia a transparência
do certame, garan�ndo a plena observância dos princípios da igualdade, impessoalidade, publicidade,
moralidade e probidade administra�va, preceitua que o julgamento das propostas seja o mais obje�vo
possível, nos exatos termos das regras previamente es�puladas. 

 

http://www.fazenda.df.gov.br/


"Art. 3o  A licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio
cons�tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 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. "  (Grifo nosso)
 

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

3.4. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório tem como finalidade principal
evitar que administradores realizem análise de documentos de habilitação de forma arbitraria e
subje�va, o que pode culminar com o direcionamento da futura contratação em defesa de interesses
pessoais ou de terceiros, em total contrariedade com o princípio da isonomia entre os licitantes e demais
princípios da administração pública como moralidade, impessoalidade, legalidade e afronta ao interesse
público. Ademais, o Decreto nº 10.024/2019 estabelece que, no momento do cadastramento da proposta
no sistema eletrônico, todos os par�cipantes do certame devem incluir, além das propostas, os
respec�vos documentos de habilitação.

 

3.5. Em segunda óp�ca, a alegação da Recorrente de que cumpre com os requisitos das NBRs
14.020/2002 e 14.24/2004, através de declaração, feita de cunho próprio, de forma genérica (id.
89710332, pág. 01) não é válida, visto que o Edital exige a comprovação, mediante órgão oficial, de que a
empresa licitante comprova que atende tais NBRs. A tese levantada pela Recorrente não merece
confirmação, uma vez que a Recorrente não apresentou tais cer�dões. Já a próxima empresa convocada,
FORTILINE INDÚSTRIA, apresentou estas NBRs conforme preconizou o Edital (id. 82921527), como
comprova o documento apresentada por esta empresa (id. 91080988, pág. 01). Tendo como parâmetro
as Normas de Conformidade perante à ABNT, é inegável que estas normas técnicas asseguram as
caracterís�cas desejáveis de produtos e serviços, como qualidade, segurança, confiabilidade, eficiência,
intercambialidade, bem como respeito ambiental. Significa dizer que, quando os produtos e serviços
atendem às prescrições das normas técnicas, forma-se a natural presunção acerca de sua qualidade e
confiabilidade, o que vai ao encontro dos princípios da melhor interesse para a Administração Pública. 

 

3.6. Porém, não se deve perder de vista que, de acordo com a Lei nº 8.666/1993, é vedado aos
agentes públicos admi�r, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter compe��vo e estabeleçam preferências ou
dis�nções em razão de qualquer circunstância imper�nente ou irrelevante para assegurar a adequada
sa�sfação da necessidade que mo�va a contratação pelo objeto a ser contrato. Dito isso, não é verificada
qualquer fato que possa prejudicar a compe��vidade, posto que as cer�dões podem ser emi�das
perante à ABNT. 

 

3.7. Por úl�mo, em terceira óp�ca, a Recorrente menciona sobre os valores das propostas de
preços. Nesse viés, é cabível, posto que a Lei nº 8.666/1993, em seu Art. 3°, traz que a licitação des�na-se
a garan�r a observância do princípio cons�tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 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. Dessa forma, a proposta mais vantajosa se traduz não
apenas no preço, mas também com a melhor técnica, a qual pode ser traduzida na comprovação da
documentação obrigatória exigida em edital, o que gerará para a Administração Pública segurança e



confiabilidade em suas contratações, para uma correta prestação de serviços para o cliente mais
importante, a sociedade. 

 

3.8. No próximo Recurso analisado, referente à DD7 ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIAL,
contra a classificação da licitante SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, entendemos que este
merece ser acolhido, pelos seguintes mo�vos: 

 

3.9. Em primeiro ponto, como já mencionado acima, a simples alegação do valor da proposta
de preços da Recorrente ser menor comparado à proposta apresentada pela próxima convocada não é
fato vinculado para vencer o item em uma licitação, diversos outros fatores devem ser analisados. Esta
afirmação encontra acolhimento no Art. 3°, da Lei nº 8.666/1993, como já exposto. A melhor proposta
para Administração Pública deve garan�r uma correta prestação dos serviços ao público, tendo como
prisma a qualidade técnica e o preço. Em sua peça recursal, a empresa alega o tratamento diferenciado
em face de não ter solicitado amostra dos móveis para a empresa SOLUÇÃO, como foi exigido de sua
empresa. Adentrando-se nessa questão, apesar da Lei de Licitações não trazer expressamente a previsão
legal de amostragem, tem-se admi�do a exigência de apresentação de amostras pelos licitantes com
fundamento nos incs. IV e V do art. 43 da legislação, acima mencionada, que dispõem que a
Administração deverá verificar a conformidade de cada proposta com os requisitos do edital, bem como
somente poderá classificar propostas que es�verem de acordo com os critérios de avaliação previstos no
ato convocatório.

 

3.10. Ademais, ao solicitar a amostra de certa empresa, referentes ao Pregão Eletrônico SRP
nº 12/2022, prende-se ao fato de que o pregoeiro não evidenciou, por completo, a qualidade dos itens
descritos na proposta de preços da recorrente (LBS), que não apresentou o catalogo dos produtos
ofertados, por isto solicitou amostragem, para reforçar sua análise. Amostras devem ser exigidas nos
casos em que seja impossível determinar o padrão de qualidade mínimo exigido. Nesse caso, exige-se
como solução jurídica para verificar se a proposta corresponde ao exigido no edital e anexos. Se o Órgão
licitante não solicitou amostra é porque pelos documentos apresentados pela arrematante (SOLUÇÃO) foi
possível pôde-se averiguar com clareza a qualidade e o atendimento aos padrões mínimos exigidos no
edital.

3.11. Contudo, no intuito de promover os princípios da igualdade e da ampla compe�vidade, a
fim de não ofuscar a par�cipação de nenhuma licitante, este Pregoeiro entende que sejam solicitadad
amostragens da empresa SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, como foi requerido da
outra licitante (LBS), conforme Despacho de Id. 90515698, referente aos itens do Grupo 7, quais
sejam: 57, 58, 59. 60 e 61.

 

3.12. A Lei nº 10.520/2002 menciona que ao término da etapa de lances, o dever de avaliar a
aceitabilidade da proposta de menor preço (art. 4º, inc. XI) e, tanto quanto possível, negociar com o
licitante proponente a obtenção de condições ainda mais vantajosas (art. 4º, inc. XVII). A empresa
classificada em segundo lugar não tem de ajustar seu preço ao preço da primeira
colocada desclassificada. Nenhum concorrente é obrigado a cobrir o preço de outro, nem por isso será
desclassificado. Na verdade, deve ser classificado na ordem crescente de preço. Logo, havendo recusa ou
inabilitação do licitante vencedor, deverá a Administração proceder à análise das ofertas subsequentes e
a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
que atenda ao edital, sendo o respec�vo licitante declarado vencedor.

 

3.13. Em seu úl�mo fundamento recursal, a empresa alegou que a vencedora do item não
apresentou Cer�dão de Garan�a de 24 (vinte e quatro) meses. Contudo, esta cer�dão está disponível na
documentação apresentada pela recorrida (SOLUÇÃO), como se vê do id. (93124159, pág. 46).

 



3.14. Em sede de Contrarrazões, a empresa SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
rebateu os argumentos trazidos pela Recorrente, não tendo êxito em contrapô-los, como visto acima,
exceto pela confirmação de que trouxe sua Cer�dão de Garan�a de 24 meses, acostada no documento
SEI Id. 93124159, pág. 46. 

 

3.15. No úl�mo Recurso analisado, a empresa LBS DO BRASIL recorreu contra a decisão do
Pregoeiro em desclassificá-la, convocando a próxima licitante, SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÓVEIS EIRELI. Em complemento aos argumentos trazidos acima, esta Comissão entendeu pelo
deferimento do seu recurso, uma vez que a Contrarrazão apresentada pela licitante SOLUÇÃO INDÚSTRIA
não são suficientes para o indeferimento das razões recursais. O principal argumento trazido foi em
relação à amostra, já explicada acima, no recurso da DD7 ASSESSORIA EMPRESAIRAM E COMERCIA LTDA.
Dessa forma, em complemento, o Art. 43, § 3o, da Lei nº 8.666/1993, traz:

 

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

"§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência des�nada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta."

 

3.16. Visto isso, o ato do Pregoeiro em solicitar amostragem de produtos, de
determinada empresa, comprova ato legal, fundamentado no disposi�vo legal supramencionado, uma
vez que não foram suficientes pelos documentos apresentados, a fim de comprovarem, com solidez, as
especificações e qualidades dos produtos ofertados. A amostra, nada mais, ajuda ao Pregoeiro analisar
melhor o conteúdo que está sendo ofertado à Administração Pública, sendo de interesse discricionário
deste. 

 

3.17. A promoção de diligência/amostragem tem como finalidade tanto a complementação de
informação ausente no documento como a confirmação dos fatos nele descritos. Tais atribuições e
poderes decorrem de um plexo norma�vo, �picos da a�vidade administra�va do Estado, que
consubstanciam o conhecido “regime jurídico-administra�vo”. Segundo a tradicional doutrina
administra�vista, esse regime se divide em dois “grandes” princípios norteadores: (I) a supremacia do
interesse público sobre o privado e (II) a indisponibilidade, pela Administração Pública, dos interesses
públicos. 

 

3.18. Vale acrescentar que o Tribunal de Contas da União pacificou o entendimento acerca da
imprescindibilidade da avaliação de amostras nos Pregões, que somente deve ser exigida na fase de
classificação e apenas do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, após a etapa de lances.

 

3.19. Logo, a premissa mais importante é a busca pela proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, a qual não engloba, por si só, o preço. As caracterís�cas, qualidade e
confiabilidade também devem fazer parte dessa equação que a Administração deve por em prá�ca. No
caso, a proposta mais vantajosa não é aquela que possua o menor preço, mas sim, aquela
que, comprovado o atendimento aos requisitos técnicos da contratação, possua o menor preço. Por isso,
o gestor deve buscar mecanismos para tentar prezar-se pela qualidade e eficiência da contratação.

 

3.20. Por fim, em sintonia com os princípios da ampla compe��vidade e da igualdade, já
explorados acima, o Tribunal de Contas entende que não se admite a discriminação arbitrária na seleção



do contratante, sendo insuprível o tratamento uniforme para situações uniformes, tendo em vista que a
licitação se des�na a garan�r não só a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, como
também a observância do princípio cons�tucional da isonomia (Acórdão n°1631/2007, Plenário). Dessa
maneira, para que não haja tratamento diferenciado no processo licitatório, fica efe�vamente
demonstrado que a licitante (recorrida) SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., deve
apresentar amostras, como foi determinado para outra concorrente, em consonância com o con�do no
Despacho de Id. 90515698, referente aos itens do Grupo 7, para os itens: 57, 58, 59. 60 e 61.

 

3.21. Dessarte, sinte�zando-se os argumentos e decisões acima, fica entendo pelo:

 

a) Deferimento do Recurso trazido pela empresa licitante ESPAÇO & FORMA – MÓVEIS E
DIVISÓRIAS LTDA (id. 92925186), inabilitando a licitante FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA., vencedora do Grupo 5;

b) Deferimento dos Recursos apresentados pelas empresas: DD7 ASSESSORIA
EMPRESARIAL E COMERCIAL LTDA. (id. 92925278); e LBS DO BRASIL (id. 92925352), ambas para o Grupo
7, pelas razões supras e considerando a insuficiência de argumentos con�dos nas contrarrazões da
empresa SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Ids. 92925706 e 92925783).

 

4. CONCLUSÃO

 

4.1. Diante do Exposto, este Pregoeiro, após analisar as peças recursais e suas contrarrazões,
entende: 

 

a) Deferimento do Recurso trazido pela empresa licitante ESPAÇO & FORMA – MÓVEIS E
DIVISÓRIAS LTDA (id. 92925186), inabilitando a licitante FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA., vencedora do Grupo 5, e dando seguimento à convocação da próxima licitante; e 

b) Deferimento dos Recursos apresentados pelas empresas: DD7 ASSESSORIA
EMPRESARIAL E COMERCIAL LTDA. (id. 92925278); e LBS DO BRASIL (id. 92925352), ambas para o Grupo
7, pelas razões supras e considerando a insuficiência de argumentos con�dos nas contrarrazões da
empresa SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Ids. 92925706 e 92925783).

 

Em resumo por tudo que foi exposto, o julgamento dos recursos cotejados com as
contrarrazões, considerando as normas e princípios que regem a espécie, fica entendido que:

 

- Deve ser desclassificada a licitante FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.,
para o Grupo 5, com a consequente convocação da próxima classificada; e

- Seja exigido da licitante SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., apresentação de
amostras para os itens: 57, 58, 59. 60 e 61, referentes ao Grupo 7.

 

Nesse caminho, remeto os autos à essa SUAG, para decisões que julgar per�nentes.

 

 

Reni Fernandes

Pregoeiro
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 

Subsecretaria de Administração Geral

 

Decisão n.º s/n/2022 - SEE/SUAG Brasília-DF, 22 de agosto de 2022.

Referência: Processo nº 00080-00053098/2022-23

Assunto: Licitação. Pregão Eletrônico n° 14/2022. Recurso Administra�vo.

 

À ULIC, com vistas à DILIC,

 

Trata-se do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2022 visando À pretensa aquisição de
mobiliários/equipamentos escolares e equipamentos eletrônicos e outros para atender as necessidades
das Unidades Escolares, bem como das Unidades Administra�vas da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal – SEEDF, por meio do sistema de registro de preços. 

No bojo da fase externa, as empresas ESPAÇO & FORMA – MÓVEIS E DIVISÓRIAS
LTDA (id. 92925186); DD7 ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIAL LTDA (id. 92925278); e LBS DO
BRASIL (id. 92925352) apresentaram recursos administra�vos.

Em suas razões, as empresas alegam diversos pontos que foram bem resumidos pelo
Pregoeiro responsável pela condução do certame nos seguintes termos:

Em primeira óp�ca, destaca-se que a empresa Recorrente ESPAÇO & FORMA –
MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA (id. 92925186), impetrou recurso ante à decisão
proferida no Pregão Eletrônico SRP nº 12/2022, desta Pasta, por ter sido
inabilitada em decorrência do descumprimento de exigências técnicas con�das
no edital, referente ao Grupo 5 (Divisórias). A Recorrente vai contra a decisão
que aceitou e habilitou a empresa FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA, para o Grupo 5 (Divisórias), requerendo a reconsideração de sua
proposta. A desclassificação da empresa For�line solicitada se faz com os
fundamentos de fato e de direito a expostos pela Recorrente, verbis:
"Intenção de Recurso: "A empresa FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA, não atende o edital. Documentação mencionada no edital,
rela�vo ao Grupo 5 (Divisórias) não foi cumprida pela empresa. Será
demonstrado nos autos. (Grifo nosso)

A empresa FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, contrariou o
edital do certame, conforme será demonstrado a seguir.
14.1 - DOS LICITANTES CADASTRADOS NO SICAF
As Licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os
seguintes documentos:

Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, que poderá ser
ob�da por meio do site www.fazenda.df.gov.br (obrigatória para os Licitantes
com sede ou domicílio fora do Distrito Federal). (Grifo nosso)
Ao analisar a documentação da empresa Fortline, referente ao Grupo 5
(Divisórias) não foi encontrado o documento per�nente a este subitem, não
atendendo ao edital, contrariando princípio da vinculação ao instrumento
convocatório.



Por outro lado, a empresa Espaço & Forma Móveis e Divisória Ltda, sente-se
injus�çada com sua desclassificação com base do não atendimento a norma a
NBR–14020:2002 e NBR–14024:2004.
Em 30/03/2022 ás 16:42h, esta empresa enviou um e-mail para
dilic.suag@se.df.gov.br onde ques�onava-se o edital em alguns pontos, sendo
um deles justamente este. Apesar do não recebimento de respostas dos
ques�onamentos feitos, mencionamos que uma ou duas empresas no
mercado, possuía tal documento referente a divisórias e isto estava
restringindo a par�cipação de outras empresas ao certame. Acrescenta-se
ainda que no Distrito Federal não temos conhecimento de empresas do
segmento de divisórias que possuem este documento para Divisórias. Diante
disto, apresentamos uma declaração referente a norma, juntando documentos
que sobrepunham as exigências desta norma, conforme segue:

Declaramos que a empresa ESPAÇO & FORMA MÓVEIS e DIVISÓRIAS LTDA
(Diviforma), CNPJ 37;977.691/0007- 83, atende aos requisitos a NBR–
14020:2002 e NBR–14024:2004.
Sr pregoeiro, nossa empresa ofereceu uma proposta para este grupo de R$
2.539.250,00, contra a proposta da For�line de R$ 3.265.340,00, ou seja, uma
diferença de quase a 30%, correspondendo a mais de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais). Esta é a peculiaridade do mercado que o legislador se
refere para economizar na compra. Nossa empresa é especialista no segmento
de divisórias, tendo produto em conformidade com as normas da ABNT. Além
da economia que a administração estará fazendo, também estará adquirindo
produto de qualidade. Lembramos ainda que somos uma empresa que
par�cipa do programa "EMPREGA/DF" do Governo do Distrito Federal, tendo
compromissos de gerar 166 empregos diretos."
O recurso impetrado, em síntese, menciona que:

a) A empresa licitante convocada para o Grupo 5, FORTLINE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS, não apresentou prova de regularidade com a Fazenda
do Distrito Federal, que não consta do SICAF, tendo em vista que a empresa é
de outra unidade da federação - UF, e que pode ser ob�da por meio do site
www.fazenda.df.gov.br (obrigatória para os Licitantes com sede ou domicílio
fora do Distrito Federal);
b) A Recorrente sen�u-se injus�çada em sua desclassificação, apesar de não ter
apresentado as NBRs 14.020/2022 e 14.024/2004, tendo sido apresentado,
juntamente com os documentos de habilitação, declaração afirmando que
outros documentos, que foram juntados, suprem a falta das citadas NBRs; e
c) Adentrou no mérito de que sua proposta é mais vantajosa para
Administração Pública, além de ser especialista no segmento de divisórias,
garan�ndo produtos em conformidade com as normas da ABNT e com os
padrões de qualidade exigidos. 

Em sede de pedidos, requereu: 
"Ante o exposto, vem a empresa ESPAÇO & FORMA requerer sejam acolhidos
os pleitos acima aduzidos, para, reconsiderando a decisão que declarou a
FORTLINE como vencedora do certame, seja referido licitante desclassificado.
Para, em seguida, seja reconsiderado a desclassificação da empresa ESPAÇO &
FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA, declarando-a vencedora do certame com a
proposta mais vantajosa para a Ins�tuição. Ou, caso assim não se entenda, a
remessa do presente recurso à autoridade superior, devidamente instruído,
para julgamento pela reforma da decisão conforme jus�ficada pela recorrida."
Em segunda óp�ca, a empresa Recorrente DD7 ASSESSORIA EMPRESARIAL E
COMERCIAL LTDA (id. 92925278), impetrou recurso ante à decisão proferida no
Pregão Eletrônico SRP nº 12/2022, desta Pasta, por ter sido inabilitada pelo fato
de que as amostras apresentadas, para o Grupo 7, não atenderam ao que foi



requerido no instrumento convocatório, conforme se vê do Despacho -
SEE/SUAG/DIPAT id. 91735180, verbis:
(...)

"Diante das amostras apresentadas pela Empresa LBS Móveis (91735021),
informamos:
Item 01 - conjunto 04 lugares em resina termoplás�ca composta de mesa e 4
cadeiras tam. pré infan�l,  não atende as especificações técnica con�das
no Termo de Referência - SEE/SUAG/DIPAT (82872375), GRUPO 7 - MOBILIÁRIO
ESCOLAR - CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOPLÁSTICA. COMPOSTO
DE MESA E 4 CADEIRAS – TAMANHO PRÉ-INFANTIL., visto que as colunas
laterais devem ser em material plás�co e não em material de metálico como
apresentado pela empresa, o que pode ocasionar ferrugem futura.
Item 02 - conjunto aluno empilhável tam. 03 (infan�l) cor amarela mod. FNDE
CJA-03, a amostra apresentada pela referida empresa contém defeito de
acabamento.

De todo o exposto, esta Diretoria se manifesta desfavorável as amostras
apresentados pela Empresa LBS Móveis (91735021) por não atender as
especificações técnicas con�das no Termo de Referência - SEE/SUAG/DIPAT
(82872375)."
Alega a recorrente (DD7 ASSESSORI):
"Ocorre que, após ter sido habilitada no pleito, a Empresa SOLUCAO INDUSTRIA
E COMERCIO DE MOVEIS na sua proposta realinhada apresentou nova proposta
com valor maior de R$ 22.684.320,00 (vinte e dois milhões seiscentos e oitenta
e quatro mil trezentos e vinte reais) que o preço da melhor proposta apurada
na fase de lances, que tem o valor de R$ 21.774.304,00 (vinte e um milhões,
setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e quatro reais), ou seja, a compra
dos moveis neste valor trará prejuízos à Administração pública.

Registra-se o tratamento diferenciado a Empresa SOLUCAO INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS por não solicitar amostra dos móveis a ser entregues,
conforme exigido de outras empresas.
Por oportuno vale ressaltar que na referida proposta não foram
expressamente informados o prazo de garan�a de 24 (vinte e quatro) meses a
par�r da data de entrega, contra defeitos de fabricação. (Grifo nosso)
Com efeito, os itens acima mo�vam à desclassificação da Empresa habilitada,
visto que após convocação do pregoeiro, enviou a sua proposta final
readequada com valor superior ao da melhor proposta apurada na fase de
lances, não foram expressamente informados o prazo de garan�a de 24 (vinte
e quatro) meses a par�r da data de entrega, contra defeitos de fabricação."
(Grifo nosso)

As alegações aduzidas pela Recorrente em seu Recurso são:
a) A Empresa convocada, SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS,
apresentou nova proposta com valor maior de R$ 22.684.320,00 (vinte e dois
milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil trezentos e vinte reais), comparado
com a melhor proposta apurada na fase de lances, R$ 21.774.304,00 (vinte e
um milhões, setecentos e setenta e quatro mil trezentos e quatro reais);
b) Informou tratamento diferenciado frente à SOLUÇÃO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS, uma vez que não foi solicitado amostra dos móveis a
serem entregues, conforme exigidos de outras empresas; e

c) A licitante SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS não apresentou em
sua proposta o prazo de garan�a de 24 (vinte e quatro) meses a par�r da data
de entrega, contra defeitos de fabricação.
Em seus pedidos finais, solicitou deferimento:



"Em face do exposto, solicitamos que esta digna Comissão de Licitação profira
julgamento, nos termos do Decreto nº 10.024, deferindo a desclassificação da
Empresa, SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, a qual, dará
sequência ao certame de acordo com as leis das licitações." (Grifamos)
Por úl�mo, em terceiro plano, a empresa Recorrente LBS DO
BRASIL (id. 92925352), recorreu contestando a decisão externada no Pregão
Eletrônico SRP nº 12/2022, desta Secretaria, contra a decisão de
desclassificação) na apresentação dos documentos de habilitação. 

O recurso impetrado pela Recorrente destacou os seguintes pontos: 
"O pregoeiro aceitou a nossa proposta, assim como, a mesma preencheu os
requisitos legais (habilitação jurídica, técnica, fiscal, econômico-financeira,
laudos e cer�ficados) e essenciais para o certame e, ao final, ofereceu a melhor
proposta à Administração.
Posteriormente, nossa empresa teve sua proposta recusada, em razão da
desaprovação das amostras apresentadas. Contudo, não havia nada expresso
no Edital, quanto a possibilidade de inabilitação de um licitante em razão de
uma amostra ou até mesmo a apresentação das mesmas, mesmo assim após
solicitado pelo pregoeiro fizemos as amostras e entregamos em tempo hábil.

Ressalvamos ainda que, nos causou bastante estranheza, o fato da segunda
colocada ser habilitada, apenas com a apresentação de catálogo e não amostra.
Lembrando que a análise dos documentos foi feita em apenas alguns dias,
sendo que para nossa empresa foi exigido documentos no decorrer de dois
meses.
O catálogo da empresa habilitada em segundo lugar não é suficiente para
comprovar se o produto ofertado atende ao descri�vo do edital, até mesmo
no mo�vo a qual desclassificou nossa amostra (duas colunas da cadeira em
plás�co) sendo o catálogo da mesma uma imagem meramente ilustra�va ou
seja não é um produto �sico para uma melhor analise, outro fato é que não
foi comprovado através de catálogo se o mobiliário da empresa habilitada em
segundo lugar tem marca do fabricante em alto relevo." (Grifo nosso)
Em vista disto, a tese levantada pela Recorrente foi o critério subje�vo pela
qual o Pregoeiro/ Equipe de apoio u�lizou para recusar a proposta da
Recorrente, que apresentou amostra, e habilitar a próxima convocada que não
apresentou.

Em pedidos, postulou:
"Diante todo o exposto, requeremos a habilitação e o recebimento de nossa
Proposta, por apresentarmos todos os requisitos necessário e indispensável
para a contratação junto à Administração.
Sabendo que, a Administração atua com ponderação pelos Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade, solicitamos deferimento ao nosso
pedido.

Ou até mesmo seja apresentado amostra da empresa habilitada
provisoriamente, para comprovação dos requisitos do edital assim como foi
feito por nossa empresa.
Não queremos causar indisposição no processo licitatório ou até mesmo
retardação, queremos esclarecimentos e comprovações por ambas as partes
(administração e concorrente) que o produto ofertado pela empresa atende ao
descri�vo do edital e porque não foi solicitado amostra da mesma, se o
catálogo era suficiente porque não foi solicitado para nossa empresa?"
Estas foram as razões recursais.

 

Diante disso, a demanda foi reme�da a esta Subsecretaria para julgamento da questão.



 

É o breve relatório.

 

No que tange aos recursos apresentados pelas empresas DD7 ASSESSORIA EMPRESARIAL E
COMERCIAL LTDA. (id. 92925278); e LBS DO BRASIL (id. 92925352), ambas para o Grupo 7, entendo que
assiste razão ao pregoeiro em seu julgamento.

Nesse viés, quanto à questão, coaduno com a manifestação
técnica do Pregoeiro (93124956) decido DEFERIR os recursos apresentados pelas empresas DD7
ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIAL LTDA. (id. 92925278) e LBS DO BRASIL (id. 92925352) de modo
a exigir da licitante SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., apresentação de amostras para os itens: 57,
58, 59. 60 e 61, referentes ao Grupo 7.

Por outro lado, não acato a manifestação do pregoeiro quanto ao recurso apresentado
pela empresa licitante ESPAÇO & FORMA – MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA (id. 92925186), inabilitando a
licitante FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

Com relação à segunda e terceira óp�ca alegada pela recorrente que foi refutada pelo
Pregoeiro nos seguintes termos:

Em segunda óp�ca, a alegação da Recorrente de que cumpre com os requisitos
das NBRs 14.020/2002 e 14.24/2004, através de declaração, feita de cunho
próprio, de forma genérica (id. 89710332, pág. 01) não é válida, visto que o
Edital exige a comprovação, mediante órgão oficial, de que a empresa licitante
comprova que atende tais NBRs. A tese levantada pela Recorrente não merece
confirmação, uma vez que a Recorrente não apresentou tais cer�dões. Já
a próxima empresa convocada, FORTILINE INDÚSTRIA, apresentou estas NBRs
conforme preconizou o Edital (id. 82921527), como comprova o documento
apresentada por esta empresa (id. 91080988, pág. 01). Tendo como parâmetro
as Normas de Conformidade perante à ABNT, é inegável que estas normas
técnicas asseguram as caracterís�cas desejáveis de produtos e serviços, como
qualidade, segurança, confiabilidade, eficiência, intercambialidade, bem como
respeito ambiental. Significa dizer que, quando os produtos e serviços atendem
às prescrições das normas técnicas, forma-se a natural presunção acerca de sua
qualidade e confiabilidade, o que vai ao encontro dos princípios da melhor
interesse para a Administração Pública. 
Porém, não se deve perder de vista que, de acordo com a Lei nº 8.666/1993, é
vedado aos agentes públicos admi�r, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem
o seu caráter compe��vo e estabeleçam preferências ou dis�nções em razão
de qualquer circunstância imper�nente ou irrelevante para assegurar a
adequada sa�sfação da necessidade que mo�va a contratação pelo objeto a ser
contrato. Dito isso, não é verificada qualquer fato que possa prejudicar a
compe��vidade, posto que as cer�dões podem ser emi�das perante à ABNT. 

Por úl�mo, em terceira óp�ca, a Recorrente menciona sobre os valores das
propostas de preços. Nesse viés, é cabível, posto que a Lei nº 8.666/1993, em
seu Art. 3°, traz que a licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio
cons�tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 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. Dessa forma, a proposta
mais vantajosa se traduz não apenas no preço, mas também com a melhor
técnica, a qual pode ser traduzida na comprovação da documentação
obrigatória exigida em edital, o que gerará para a Administração Pública



segurança e confiabilidade em suas contratações, para uma correta prestação
de serviços para o cliente mais importante, a sociedade. 

 

Contudo, entende-se que, com relação à primeira óp�ca, o entendimento do pregoeiro
não se mostrou acertado. Explica-se.

Esse ponto gira em torno da não apresentação de cer�dão de regularidade fiscal junto ao
DF, que não foi apresentada pela empresa FORTILINE INDÚSTRIA E COMÉRCIOS DE MÓVEIS LTDA.

Ocorre, porém, que tal cer�dão pode ser facilmente extraída do sí�o eletrônico da SEEC,
conforme ocorreu (vide doc. sei n° 93863775), apesar da manifestação do pregoeiro informando que não
obteve êxito na emissão da cer�dão.

Nesse viés, a Administração não deve adotar um formalismo excessivo para a questão.
A Administração deve buscar a melhor proposta no certame, sem se ater à formalismos exagerados.

Tal questão é amplamente consolidada na jurisprudência do Tribunal de Contas da União.
Vejamos trecho de alguns julgados:

O rigor formal não pode ser exagerado ou absoluto. Como adverte o já citado
Hely Lopes Meirelles, o princípio do procedimento formal não significa que a
Administração deva ser formalista a ponto de fazer exigências inúteis ou
desnecessárias à licitação, como também não quer dizer que se deve anu8lar o
procedimento ou julgamento, ou inabilitar licitantes ou desclassificar propostas
diante de simples omissões  ou irregularidades na documentação ou proposta,
desde que tais omissões sejam irrelevantes e não causem prejuízos à
Administração ou aos concorrentes (Decisão TCU n° 570/92 - Plenário)
 

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração deve pautar-se pelo
princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples
e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos
diretos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo
sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais das
prerroga�vas dos administrados (Acórdão n° 357/2015 - Plenário)
 

A doutrina vai no mesmo sen�do. Vejamos trecho da lição de Adilson Abreu Dallari:

Existem claras manifestações doutrinárias e já há jurisprudência no sen�do de
que na fase de habilitação não deve haver rigidez excessiva, deve-se procurar a
finalidade da fase de habilitação, deve-se verificar se o proponente tem
concretamente idoneidade.
Se houver um defeito mínimo, irrelevante para essa comprovação, isso não
pode ser colocado como excludente do licitante. Deve haver uma certa
elas�cidade em função do obje�vo, da razão de ser da fase de habilitação;
convém ao interesse público que haja o maior número possível de
par�cipantes.

 

Nessa linha, não é razoável nem proporcional que esta Pasta inabilite uma empresa por
falta de uma cer�dão de regularidade fiscal que pode ser facilmente ob�da no site da Secretaria de
Estado de Econômia.

Assim, que à questão, indefere-se o argumento apresentado.

Diante do exposto, no uso das competências previstas no ar�go 128 do Regimento Interno
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº 38.631/2017, com
fulcro no ar�go 109, § 4º, da Lei nº 8.666/93, decide:



Indeferir o recurso apresentado pela empresa licitante ESPAÇO & FORMA – MÓVEIS E DIVISÓRIAS
LTDA (id. 92925186); e

Deferir os recursos apresentados pelas empresas: DD7 ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMERCIAL
LTDA. (id. 92925278); e LBS DO BRASIL (id. 92925352), ambas para o Grupo 7, pelas razões supras e
considerando a insuficiência de argumentos con�dos nas contrarrazões da empresa SOLUÇÃO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Ids. 92925706 e 92925783).

 

À ULIC, com vistas ao Pregoeiro responsável para conhecimento e demais providências
cabiveis ao caso.

 

 

 

Úrsula Fontana  

Subsecretária de Administração Geral - Subs�tuta
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