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DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO N' 23/2022

Ratificando-se os termos da decisão apresentada pela Ilustre
Pregoeira, entendo que o Recurso interposto pela empresa VENEZA
EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA não merece prosperar, pelas razões
já apresentadas pela pregoeira.
Haja vista, que a declaração de garantia com reconhecimento de firma
não altera a proposta apresentada e nem a condição da empresa, sendo que,
por cautela, a empresa Recorrida PARANA EQUIPAMENTOS S.A promoveu a
sua juntada posteriormente.
Bem como, a juntada errônea do CICAD em nada atrapalhou o
andamento do certame, sendo possível identificar a empresa por outros meios,
como por exemplo, o próprio contrato social e, de igual forma, o documento
correto foi juntado posteriormente, e o mesmo havia sido emitido em
16/03/2022, com validade até 15/04/2022, tratando-se, assim, de documento
já existente e que somente não havia sido juntado por lapso da empresa.
Além disso, o procedimento licitatório dever ter por norte assegurar a
contratação da proposta mais vantajosa para a Administração, assegurando
igualdade de oportunidade de participação aos interessados.

Entendo que referidos princípios foram respeitados no processo
licitatório e, não obstante a isso, a proposta da empresa Recorrente é muito
superior à da empresa que sagrou-se vencedora.

Resumidamente, a

empresa

PARANÁ

EQUIPAMENTOS

S.A

apresentou proposta final de R$ 779.000,00, a empresa VIANMAQ (segunda
colocada), apresentou proposta final de R$ 818.000,00 e a Recorrente
apresentou proposta final de R$ 826.400,00.

Desta forma, o princípio da economicidade nas compras públicas
restou preservado, não havendo motivos plausíveis para inabilitar as duas
primeiras classificas e declarar vencedora a terceira colocada, pagando valor
quase R$ 50.000,00 mais caro.
Portanto, a fim de atingir o interesse público e respeitados os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, entendo que as
empresas PARANA EQUIPAMENTOS S.A e VIANMAQ EQUIPAMENTOS
LTDA, devem permanecer habilitadas no certame, e, portanto, nego provimento
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ao recurso interposto pela empresa VENEZA EQUIPAMENTOS SUL
COMÉRCIO LTDA.

Planalto/PR, 08 de abril de 2022.

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

