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Referência: Trata-se de manifestação sobre recurso interposto pela empresa PALÁCIO 

SERVIÇOS GERAIS EIRELI no Pregão Eletrônico nº 05/2021, que tem por objeto 

escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos de ar condicionado 

na modalidade Registro de Preço, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

I - DAS RAZÕES DO RECURSO 

Em síntese, a recorrente PALÁCIO SERVIÇOS GERAIS EIRELI requer a inabilitação 

da recorrida, ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA, e alega que a recorrida 

apresentou documentação contendo a informação de que o aparelho ofertado possui 

período de garantia divergente do exigido no edital; e que apresentou atestado de 

capacidade técnica comprovando o fornecimento de poucas unidades, considerando a 

quantidade do objeto da licitação. 

 

II - DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DO PREGOEIRO 

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a Administração, por intermédio de seus 

pregoeiros, procura sempre o fim público, respeitando os princípios basilares da licitação, 

mormente os da legalidade, impessoalidade, igualdade, razoabilidade, publicidade, 

moralidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e 

julgamento objetivo. Sempre objetivando preservar o caráter competitivo de forma que 

se alcance a solução mais benéfica para a Administração Pública. 

 

Quanto à alegação de que a recorrida apresentou documentação contendo a informação 

de que o aparelho ofertado possui período de garantia divergente do exigido no edital, é 

válido destacar que a empresa ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA, em 

atendimento à solicitação da pregoeira, anexou documentação com proposta adequada ao 

último lance no sistema Comprasnet dentro do prazo estabelecido no edital. "7.28.2 O 

pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.". Tal documentação 

contemplou, dentre outras informações exigidas, a informação de período de garantia de 

12 meses. 

Dessa forma, é válido destacar que no Termo de Referência constam os itens seguintes: 

"1.3 Os bens deverão ter prazo de garantia mínima de 12 meses, a partir da data de 

aceitação (recebimento definitivo) pelo setor técnico.  



1.4 Deve prevalecer a garantia fixada pelo fabricante ou fornecedor caso o prazo seja 

maior do que o mencionado acima.". Dessa forma, valerá o maior prazo estabelecido nos 

documentos apresentados.  

 

Em que pese o entendimento errôneo da recorrida, que a levou a não identificar tal 

informação na proposta anexada no sistema, contendo expressamente a garantia de 12 

meses no documento da proposta ajustada, conforme exigido no item 1.3 do Termo de 

Referência, entendemos que a informação contida no documento da proposta anexada é 

suficiente. 

 

Quanto ao argumento relativo à quantidade constante no atestado de capacidade técnica, 

de fato, a quantidade de itens apresentada no atestado de qualificação técnica apresentado 

pela licitante ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA foi de 2 unidades entregues, ao 

passo que as quantidades constantes no Termo de Referência foram de 1 unidade e 38 

unidades, de requisição mínima por pedido e quantidade total, respectivamente. É válido 

enfatizar que a contratação é por Sistema de Registro de Preço. Assim, procedeu-se com 

verificação junto à equipe de planejamento da contratação manifestação considerando 

que a presente contratação é pelo Sistema de Registro de Preço e que não foi estabelecido 

quantitativo mínimo a ser apresentado no atestado de capacidade técnica. 

 

Diante disso, junto a esta análise manifestação da equipe de planejamento da contratação, 

a qual adota-se como fundamentação: "Diante da inexistência de características mínimas 

para a quantidade (item 9.11.1.1 do Edital 0282756), opino pela utilização do quantitativo 

mínimo no Termo de Referência 0260784 (uma unidade) como quantidade base para 

análise do atestado de capacidade técnica. Entendo que, diante de eventual pedido de 

quantidade superior ao mínimo previsto no Termo de Referência, não apresentará um 

aumento considerável da dificuldade logística da empresa para realizar o atendimento.". 

Soma-se a isto a manifestação no Termo de Referência em que a equipe de planejamento 

afirma “2.3 Essa aquisição através do Sistema de Registro de Preço está alinhada com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNILAB para o período 2016-2021, 

pois a ampliação da disponibilidade de salas proporcionará atendimento ao crescimento 

institucional projetado”. 

 

Além disso, não há como constatar que a quantidade a ser solicitada não será viável para 

entrega por parte da empresa. 

 

Logo, o fato de a quantidade constante no atestado de capacidade apresentado ser menor 

do que a quantidade total, mas maior que a requisição mínima, não necessariamente 

significa que a empresa não honrará com o que for requisitado. 

 

Assim, desclassificar uma proposta por informação que consta na documentação ou ainda 

pela quantidade constante no atestado de capacidade técnica sendo que o edital não 

estabelece quantidade mínima e que a contratação é por Sistema de Registro de Preço, 

em nosso entendimento, não seria razoável considerando o princípio da busca da proposta 

mais vantajosa. 

 

É válido salientar que não houve incoerência por parte da pregoeira tendo em vista que 

não se utilizou um critério diverso durante o pregão. 

 



Diante do exposto acima, opino pelo indeferimento do recurso quanto à parte referente à 

alegação de que a empresa apresentou garantia divergente à exigência constante no edital 

e quanto à quantidade de itens apresentada pela licitante no documento de atestado de 

capacidade técnica. 

 

Assim, a Pregoeira, após verificar junto a equipe de planejamento da referida contratação, 

resolve NEGAR PROVIMENTO ao recurso administrativo apresentado pela empresa 

PALÁCIO SERVIÇOS GERAIS EIRELI. 

 

À luz de todo o exposto, informo do conhecimento do recurso, mantendo inalterado o 

julgamento que declarou vencedora do certame a empresa ECOFRIO AR 

CONDICIONADOS LTDA e encaminho os autos para decisão da autoridade 

competente. 

 

Caso, o Senhor Reitor acate as razões expostas, solicito a adjudicação e homologação do 

objeto no Sistema Comprasnet, à empresa ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA, 

CNPJ: 37.385.801/0001-22, vencedora do certame. 

 

 

Redenção-CE, 23 de junho de 2021. 
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