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Processon"

:224991012007

Nome

: LEUCOTRONEQI.IIPAMENTOSLTDA.

Assunto

: RecursoAdministrativo

DESPACHoNo 9'Tç

/2007 - Tendo em vista o

encaminhamentoprematuro
dosautospelaComissãoPermanente
deLicitaçãoaesta
Diietoria Geral,antesde decorridoo prazorecursal,de 3 (fês) diasúteis, previsto
no item 49 do Edital de Licitaçãon'..}a3W.resolvo tomar semefeitoo Despacho
n" 2.70L/2007de f. 159(processo
n" 220058g/2007),epassoa apreciaro recurso
adminisüativoatempadamente
interpostopela empresaLeucotronEquipamentos
Ltda., contraa decisãodo Pregoeiroquejulgou a empresaPhilips do Brasil Ltda.,
comovencedorados lotes 01 (um), 02 (dois) e 04 (quatro),do anexoI do Edital de
Licitação n" 043107,consoante Ata de Realizaçãode Pregão Presencial de f.
lílllíz,especificamenteno queconcemeaoitem0l do lote01 (cenfiaistelefônicas
PABX tipo CPCTCPA-T).
Aduz a recorrente que a empresaPhilips do Brasil Ltda: não
aprese,lrtou
documentodehomologaçaodo equipamentoCental TelefônicapABX
tipo CPCT CPA-T, nos termos da Resoluçãono 242 da AÌ{ATEL - Agência
Nacionalde Telecomunicações
e exigênciacontidano item 7 do Edital (f.3/05).
Instada a recorrida deixou de apresentaras contra razões ao
argumentodequecumpriucomtodosorequisitose especificações
doreferido edital
(f.06).
Ao apreciaro recurso, em 13 de julho de 2007, a comissão
Permanentede Licitação mantevesuadecisão,fazendo-anos seguintes
termos:
"I . a tentativadedesclassificação
da empresavencedora
do lote 0I,
com fulcro em comprovaçãoque sequer
foi ertgida no edital, caracteriza
preciosismoda recorrente;2. nãohouvedescumprtmento
das,regrasestabelecidÃ
| \
no ato convocatório,tampouco, geradodano a qualquer
Mquerctos
foi
dos licítan*
licitan
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erárto público, e sim economicidade;3. quandoda apreciaçãodaspropostas,a
Administraçãoatrelouoiulgamentoaoscrttértosdeaferiçãopreviamentedefinidos
no edital, confortne estabelecidona Lei g.666/93, em seu artigo 4I (A
Ádminimação nãopode descumprtras normas e condiçõesdo edital, ao qual se
achuestritumentevinculada),obedecendo
aoprincípio dojulgamentoobjetivo;4.
o item 83 do Edüal cita que "As normasque disciplinam estepregãoserãosempre
(

interprdadas em favor da ampliação da dkputa entre os interessados,sem
comprometimento
dusegurunçadofururo contrato";5. caberá,quandoda entrega
dosprodutos,a observânciada certificaçãoe homologaçãodosequipamentos
por
órgão competente,
e, não sendocomprovadaessasituação,os equiparnentos
não
deverão ser recebidos, estandosujeita, a empresavencedora,às penalidades
previstas em lei. Isto posto, o Pregoeiro entendejusto o resultado obtido
no
certame,mantendovencedora,no rote0I (um) a empresapHILIps,,,
Em cumprimentoao prescritono art. 109,$ 4e,üLei Federalno
8'666,de 2l dejunho de 1.993,vieramos autos,em gÍÍÌude recwso,à apreciação
destaDiretoria Geral
ComoinsÉnciaadmini süativaadquem,resta-nosprolatara decisão

(-

dirimidora da pendência
Ao examiniro recursoe aoconfrontií-locoma decisãoqueensejou
a suainterposição,verifico queasrazõesdarecorrentenãoencontram
respaldolegal
e ouüa decisãonão poderia ter sido emitida pelo Pregoeiro,que
aquelaque deu
como vencedorados lotes0l (um), 02 (dois) e 04 (quatro),anexo
I do Edital de
Licitação n" 043/07,a empresaphilips do Brasil Ltda.
observa-se,ainda, pelo que dos autos constam,que pregoeiro
o
procedeuregularmente
emtodosos seusatos,obedecendo
aosprincípiosbásicosda
legalidade,impessoalidade,
moralidade,igualdade,publicidadeo€ dêvinculação
ao
instrunenNonvocatório, além dos preceitos
contidosnas Leis no g.666/g3e
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Isto posto,apósfudo examinare consideraro
mantenhoa decisão
recorridapor seusprópriosfundamentos,aotempoque,usandodafaculdadeque
me
confereo DecretoJudiçiiíriono808,de L6l8/2005,
homologoo resultadoobtidopelo
pregoeiroe eqúpe de apoioe, de conseqüênci4autorizoa aquisição
de cofre de aço
blindado,câmerafotograficadigital, gravadoradeDVD e aparelhose
eqúpamentos
de comunicação,conforme especificadonos anexos do Edital
de Licitação no
0.ayk-odalida4. Pregãopresencial,tipo Menor preçopor Lote (f.
0g/23), das
seguntesempresas:
I - Phitips doBrasil Ltda,lotes I (um),2 (dois)e 4 (quatro)no
valortotal deR$333.570,00(trezentose trintae ü'êsmil, quiúentos
e setentareais);
tr Leucotron EquipamentosLtda, lote 03 (três),no valor
total de R$26.000,00
(vinte e seismil reais); ml- Digifocus Copiadoras
e lmpressorasLtda, lotes06

Totaliz.aa
e sessentae nove niil;

Àoi

autgraaçãoo valordeN369.7g0,00 (fezentos
e oitentareais).
FinanceirapÍra €Ìsemissõesdas respectivasnotas de

empenhos.
Após, à

isão de Compraspara asprovidências complementares.
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