
CM GRANPAL
Setor de Licitações e Compras

Avenida das Indústria, 469 - Sala 101 - Bairro São João - Porto Alegre - RS - Brasil

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DO PREGÃO ELETRÔNICO - para Registro de Preço

EDITAL: 0003/2019    PROCESSO: 002

SESSÃO: 10/04/2019 13:15 ATUAL

Em 19/07/2019, às 09:23 horas, após analisados e decididos os recursos do Pregão Eletrônico - nº 0003/2019, referente ao Processo nº
002, a autoridade competente publica o resultado de julgamento dos recursos interpostos no lote, conforme indicado no quadro Resultado
de Julgamento de Recursos.

LOTE: 1 - Lote 01 - Mochilas escolares
» Informações do Lote

Título: Lote 01 - Mochilas escolares

Descrição: Lote 01 - Mochilas escolares

Situação: Cancelado

RESULTADO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
» Intenção de Recurso Registrada

Recorrente CNPJ/CPF Data / Hora Usuário

HAWAI 2010 COMERCIAL
EIRELI

11.472.955/0001-68 10/04/2019 13:21 FELIPE FRANCISCO RODRIGUES

Intenção: Solicitamos vistas às amostras, laudos e documentos do fornecedor BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS
EDUCACIONAIS LTDA.

Juízo de admissibilidade: Aceita

Data de avaliação: 16/04/2019 10:40

Avaliado por: Ricardo Aloenis Schimidt

Justificativa: Conforme solicitação via sistema.

» Intenção de Recurso Registrada

Recorrente CNPJ/CPF Data / Hora Usuário

B.N.P COMERCIAL LTDA-EPP 04.005.280/0001-81 10/04/2019 13:27 JOSE ROBERTO LISSONI

Intenção: Solicitamos Vistas as amostras , laudos e documentos do Fornecedor Brink Mobil Equipamentos

Juízo de admissibilidade: Aceita

Data de avaliação: 16/04/2019 10:39

Avaliado por: Ricardo Aloenis Schimidt

Justificativa: Conforme solicitação via sistema.

PRAZO PARA RECURSO

» Prazo Concedido

Razão: 17/04/2019 08:01 à 22/04/2019 17:00

Contrarrazão: 22/04/2019 17:01 à 25/04/2019 17:01

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS

» Recurso Interposto

Recorrente CNPJ/CPF Data / Hora Usuário Situação

HAWAI 2010 COMERCIAL
EIRELI 11.472.955/0001-68 17/04/2019 16:05

FELIPE FRANCISCO
RODRIGUES Negado

Razões: Ilustríssima Sr. Pregoeiro do Consórcio Metropolitano Porto Alegre/RS - CM GRANPAL RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO
ELETRÔNICO N° 03/2019 HAWAI 2010 COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) nº 11.472.955/0001-68, localizada na Travessa Jorge
Soares, n° 212, Centro, São Gonçalo / RJ, CEP 24.445-440, vem por meio deste, por sua Representante Legal, que esta subscreve, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria apresentar o presente RECURSO ADMINISTRATIVO contra decisão de aprovação das
amostras e laudos apresentados pela empresa BRINK MOBIL, declarando-a vencedora do Pregão Presencial n. 03/2019, CONTRARIANDO
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ILEGALMENTE o instrumento convocatório, consoante motivos de fato e de direito a seguir articulados: Inicialmente, cabe informar que a
HAWAI 2010 COMERCIAL EIRELI ora recorrente, tomou vistas dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002, que objetiva o registro
de preços para aquisição de mochilas escolares nos termos do instrumento convocatório e seus anexos. Acontece que, ao tomar pé das
amostras e laudos apresentados, extemporaneamente, diga-se de passagem, pela Vencedora, verificou-se uma série de irregularidades,
que não limitam-se a descumprir os termos do edital convocatório, mas infringe a ABNT NBR ISO/IEC 17025, que cuida especificamente de
acreditação de laboratórios, segundo os requisitos estabelecidos na norma ABNT, aplicável a laboratórios de calibração e de ensaio. I – DO
INTERESSE DA RECORRENTE NA APRESENTAÇÃO PRESENTE RECURSO A empresa, ora Recorrente, participou da licitação e, por possuir
toda a documentação e condições para fornecimento do objeto exigidas no edital, está apta a fornecer a proposta mais vantajosa para
esta Administração Pública, ou seja, dentro as consideradas propostas válidas a de menor preço aos cofres públicos. Assim, por ser
licitante classificada e encontrar-se apta na licitação, e, frente as flagrantes irregularidades encontradas nas amostras fornecidas pela
empresa que se encontra na 1ª colocação, possui todo o interesse no desfecho do certame.

Documentos anexados: RECURSO - PE 003/2019 - MOCHILAS (17/04/2019 16:05)

» Contrarrazão Interposta

Contrarrazoante CNPJ/CPF Data / Hora Usuário

BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS
LTDA

79.788.766/0001-32 23/04/2019 16:29 Valdemar Abila

Contrarrazões: AO CONSÓRCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE – CM
GRANPAL Avenida das Indústrias, nº 469, Sala 101 – Anchieta – CEP 90.200-290 – Porto Alegre/RS. ILUSTRÍSSIMO SENHOR
PREGOEIRO RICARDO ALOENIS SCHMIDT REF: CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
003/2019 Processo nº 002/2019 Objeto: Registro de Preços para aquisição de Mochilas Escolares A Empresa BRINK-MOBIL
EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA., devidamente qualificada no certame licitatório epigrafado, comparece, mui respeitosamente
perante este Ilustríssimo Pregoeiro, com fundamento na Lei nº 10.520/02, e na aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, bem como
nos princípios constitucionais que norteiam os certames licitatórios, para tempestivamente apresentar as suas CONTRARRAZÕES
AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Oferecidos pelas empresas B.N.P. COMERCIAL LTDA-EPP, e HAWAI 2010 COMERCIAL EIRELI,
que, por sua vez, pleiteiam de maneira infundada a inabilitação da ora Contrarrazoante, o que não merece guarida, conforme
passará a ser demonstrado. 1. SÍNTESE FÁTICA. As recorrentes BNP e Hawai 2010 se insurgem contra a declaração de vencedora
da empresa Brink Mobil no Pregão nº 03/2019 – CM Granpal, em vista de supostas irregularidades constantes nos laudos
laboratoriais apresentados pela ora Contrarrazoante. Segundo as recorrentes, houve violação ao princípio do instrumento
convocatório, haja vista que o laboratório responsável pela emissão dos laudos apresentados pela ora Contrarrazoante
supostamente não conta com a acreditação do INMETRO. Ocorre que referida arguição é completamente descabida, e se funda no
completo desconhecimento das normativas do INMETRO, bem como em acusações levianas e inverídicas, que buscam induzir o
julgador ao erro, através da subversão dos fatos, tentando somente tumultuar o certame licitatório, conforme passará a ser
demonstrado. 2. DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E SEU ATENDIMENTO. Antes de adentrar especificamente nas desarrazoadas arguições
das recorrentes, faz-se oportuno trazer a disposição editalícia acerca da exigência de apresentação de laudos laboratoriais no
presente certame. Nessa toada, depreende-se da Cláusula 11 do Edital os “critérios mínimos para a aceitabilidade dos produtos”.
Nesta Cláusula, há listado uma série de especificações a serem atendidas com base em normativas técnicas, sendo exigido o devido
ateste de atendimento através de laudo de “laboratórios acreditados pelo INMETRO”, nos moldes do que preconiza a cláusula 11.6,
abaixo disposta, para melhor elucidação: Notadamente, portanto, o Edital exige que os critérios de aceitabilidade listados devem ser
atestados através de laudo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. É esse o comando normativo extraído da cláusula, e
essa a regra imposta para a Administração Pública e particulares. Qualquer comando normativo que se extraia além deste – tão bem
delineado – não passa de interpretação que excede o texto, carrega má-fé, e viola preceitos legais, doutrinários e jurisprudenciais.
Como findou por ser muito bem demonstrado nos próprios recursos apresentados, o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório representa a obrigação de licitantes e Administração Pública atentarem-se e respeitarem àquilo disposto no Edital, uma
vez que são estas as “regras do jogo”. Em realidade, aprofundando-se no assunto, depara-se com o fato de que a vinculação ao
instrumento convocatório representa a exaustão da discricionariedade administrativa, conforme leciona Marçal Justen Filho:
Reservou-se à Administração a liberdade de escolha do momento de realização da licitação, do seu objeto, da especificação de
condições de execução, das condições de pagamento etc. Essa competência discricionária exercita-se no momento preparatório e
inicial da licitação. Uma vez realizada essas escolhas, exaure-se a discricionariedade, que deixa de ser invocável a partir de então –
ou, mais corretamente, se a Administração pretender renovar o exercício dessa faculdade, estará sujeita, como regra, a refazer
toda a licitação. Assim, a Administração tem liberdade para escolher as condições sobre o contrato futuro. Porém, deverá valer-se
dessa liberdade com antecedência, indicando exaustivamente suas escolhas. Tais escolhas serão consignadas no ato convocatório
da licitação, que passará a reger a conduta futura do Administrador. Além da lei, o instrumento convocatório da licitação determina
as condições a serem observadas pelos envolvidos na licitação. A vinculação ao instrumento convocatório complementa a
vinculação à lei. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética. 14 ª Ed.
2010. p. 73.). Vê-se, portanto, que as escolhas da Administração Pública – no que diz respeito aos parâmetros optados em
contratações públicas – exaurem-se na elaboração e publicação do instrumento convocatório, valendo, a partir daí, como uma
complementação da vinculação à lei. Referida norma é externalizada, por exemplo, no art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93, que, por
sua vez, atesta que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada”. Nesse contexto, uma vez que a decisão emanada do Ilmo. Pregoeiro foi extremamente acertada, e condizente com os
parâmetros legais e editalícios estabelecidos, não há motivos que ensejam a necessidade de reforma da declaração de vencedora da
ora Contrarrazoante. Isso porque a exigência insculpida na Cláusula 11.6. foi amplamente atendida pela ora Contrarrazoante. Todos
os Relatórios de Ensaio apresentados emanaram do laboratório NOVO LAB. Referido laboratório, por sua vez, cumpre com todos os
requisitos de acreditação estabelecidos na ABNT NBR ISSO/IEC 17025:2005, conforme se observa do Certificado de Acreditação nº
CRL 1.220, que confere a ele, portanto, a condição de laboratório acreditado pelo INMETRO (Anexo I), conforme exigido no Edital.
Tão somente para fins de melhor elucidação do tema, cumpre esclarecer que a norma ABNT NBR ISSO/IEC 17025:2005 traz
requisitos para acreditação de laboratórios de calibração e ensaio. A acreditação dessa norma é advinda da Coordenação Geral de
Acreditação do Inmetro (Cgrce), que os confere apenas para laboratórios que contam com rigorosos sistemas de metodologia e
qualidade auferidos pelo INMETRO, possibilitando a esses laboratórios a emissão de laudos de toda monta, haja vista sua adequação
metodológica aos parâmetros do INMETRO. Diferente do que as recorrentes supõem e maldosamente alegam, portanto, o
laboratório responsável pelos Relatórios de Ensaio apresentados pela ora Contrarrazoante conta com a devida e vigente acreditação
pelo INMETRO, nos termos exigidos pelo Edital, sendo as alegações em sentido contrário completamente infundadas. Ainda, faz-se
oportuno mencionar que o mérito de escopos foge à discussão. Isso porque a exigência editalícia é cristalina, e prevê a necessidade
de laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO, caso do NOVO LAB, sem adentrar no mérito de escopos. Escopos
laboratoriais e acreditação de laboratórios são assuntos distintos, que passam por uma série de nuances, sendo apontados nos
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recursos por pura levianidade e liberalidade das recorrentes, uma vez que não constam em qualquer linha do Edital. Não obstante,
apenas no intuito de esclarecimento, é oportuno destacar que em pesquisa feita pela ora Contrarrazoante com laboratórios
diversos, de grande porte e renome, constatou-se que inexiste no Brasil laboratório que possua acreditação específica de todos os
escopos que o objeto do certame em tela abrange, fazendo com que, caso houvesse a exigência de que os laudos fossem emitidos
por laboratório com acreditação de cada um desses escopos específicos, o atendimento da mesma seria completamente inviável,
tornando-a manifestamente ilegal. Não obstante, o Edital do certame em tela, sabiamente, exige a acreditação de laboratório pelo
INMETRO, o que foge da temática de Escopos, e é suficiente para garantir a qualidade dos materiais a serem adquiridos, haja vista
que a acreditação de atendimento à ABNT NBR ISSO/IEC 17025:2005 é conferido apenas a laboratórios rigorosamente avaliados
pela CGRCE. Contrariar isso é contrariar a própria legitimidade do INMETRO. Ainda, no que tange à transparência da cláusula
editalícia, entender diversamente vai de encontro à vedação de ampliação do sentido de cláusulas do Edital, inserindo exigências além
daquelas previstas no texto. Referida conduta é vedada, com entendimento uníssono dos Tribunais nesse sentido, conforme se
depreende do bastante elucidativo precedente do Supremo Tribunal Federal, abaixo colacionado: “A Administração, bem como os
licitantes, estão vinculados aos termos do edital [art. 37, XXI, da CB/88 e arts. 3º, 41 e 43, V, da Lei nº 8.666/93], sendo-lhes
vedado ampliar o sentido de suas cláusulas, de modo a exigir mais do que nelas previsto”. (MS-AgR nº 24.555/DF, 1ª T., rel. Min.
Eros Grau, j. em 21.02.2006, DJ de 31.03.2006). Fica cabalmente demonstrado, portanto, a completa regularidade da declaração
de vencedora da ora Contrarrazoante, haja vista o mesmo princípio do instrumento convocatório mencionado pelos recorrentes, e
o atendimento da documentação apresentada pela Contrarrazoante àquilo exigido em Edital. É oportuno mencionar, também, que
as recorrentes não impugnaram os termos editalícios no prazo estipulado, aceitando as condições estabelecidas, e decaindo o direito
para irresignações no que tange ao conteúdo das cláusulas. Não obstante a incontroversa regularidade do certame, em homenagem
ao princípio da eventualidade, faz-se oportuno a análise específica das demais arguições apresentadas pelas recorrentes. 3. DA
IMPROCEDÊNCIA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DAS RECORRENTES. Em que pese a demonstração no tópico anterior de que a matéria
de escopos foge ao presente caso, haja vista a clareza da cláusula editalícia que versa sobre a exigência dos laudos laboratoriais,
esclarece-se, por mero amor ao debate, que a expressão “as opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do
escopo de acreditação deste laboratório” não passa de frase padrão, que, por força da norma NIE-CGRE-009, deve ser inserida no
campo de observações. Isto é, laudos laboratoriais devem ser objetivos, e trazer resultados concretos através dos testes
realizados. Ocorre que, em contrapartida, muitas observações acabam por fugir da objetividade exigida para laudos de ateste. Dessa
forma, caso o laboratório deseje fazer observações, após atestar os resultados obtidos através dos testes, deve inserir
determinada frase. Isso decorre da cláusula da cláusula nº 10.4.7, da normativa retromencionada, que assim dispõe: “10.4.7 Caso
sejam incluídas opiniões e interpretações no certificado ou relatório, com base nos resultados dos serviços realizados, o laboratório
deve colocá-las após todos os resultados, precedidas da frase: “As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do
escopo da acreditação deste laboratório”.”. Nessa toada, observa-se dos Relatórios de Ensaios apresentados pela ora
Contrarrazoante que todas as frases apontadas pelas recorrentes como ilegais, estão acompanhadas do campo de observações, e
não passam de atendimento à determinação normativa do INMETRO. Todas as demais arguições, por sua vez, também não
merecem respaldo, conforme se demonstra objetivamente, a fim de economicidade: 1) Há devida identificação e qualificação dos
responsáveis técnicos pela elaboração de todos os laudos; 2) A constatação do PET RECICLADO está disposta no Relatório de
Ensaio nº 2010319. Faz-se oportuno mencionar, ainda, que a licitação tem caráter instrumental, não possuindo um fim em si
mesmo. Isto é: o procedimento licitatório tem sua previsão inserida no art. 37, inciso XXI, da Constituição da República, com o
intuito de que as aquisições de obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública tenham lisura, sendo sempre
respaldadas em princípios, gerais e específicos. A finalidade da previsão, portanto, continua sendo a efetiva aquisição e contratação
de bens e serviços por parte da Administração Pública, não se permitindo que cláusulas instrumentais e secundárias impeçam essa
finalidade, quando não vislumbrado qualquer tipo de prejuízo ou violação principiológica. As regras editalícias sempre estiveram claras
e dispostas, não havendo qualquer irresignação das recorrentes em momento anterior. Ainda, não se vislumbra qualquer efetivo
prejuízo à concorrência a partir das regras dispostas em Edital, tanto é que houve ampla participação, de inúmeras empresas, com
disputa acirrada de preços. Nesse contexto, é cediço que inexiste no presente caso qualquer violação a regras ou princípios, mas
vale dizer que, ainda que houvesse, a instrumentalidade do procedimento licitatório, a efetiva competitividade existente, e a ausência
de qualquer dano concreto impede a alteração da declaração de vencedora da ora Contrarrazoante. A soma desses elementos, em
realidade, é a própria tradução do princípio que assevera há muito tempo o comando de que pas de nullité san grief (não há nulidade
sem prejuízo). É cediço a dificuldade presente na promoção e condução de um certame licitatório, fato que impossibilita a
sobreposição de elementos completamente secundários em detrimento da própria finalidade do certame. Ademais, ressalta-se que
todas as arguições são levianas, e fogem com a verdade. Em realidade, constata-se que, por mera frustação das recorrentes, as
mesmas passam a fazer acusações graves, de modo a tentar deslegitimar a própria autoridade do INMETRO na emissão de seus
certificados, conduta amplamente reprovável, e que busca deslegitimar, igualmente, o trabalho exercido pela Administração Pública
na promoção e condução do certame. No caso em tela, as recorrentes demonstram somente uma grande insatisfação pelo fato da
ora Contrarrazoante BRINK MOBIL ter participado do certame nesse ano, trazendo verdadeira competitividade e ofertando preços
realmente vantajosos. Isso porque o reflexo da participação da BRINK MOBIL é claramente vislumbrado na grande diferença de
preços entre licitação realizada no ano passado, e a licitação realizada nesse ano, para aquisição do mesmo objeto. Referidos
certames contam com diferenças contundentes no que tange o preço alcançado, que ultrapassam a cifra de milhões. Os preços
atuais, infinitamente mais vantajosos, jamais teriam sido reduzidos sem a participação da BRINK MOBIL, que, por sua vez, possui
condições de ofertar produtos superiores, por preço muito mais vantajoso que o ofertado no ano passado pelas empresas do
mesmo grupo das Recorrentes, que se frustram e injustificadamente buscam postergar o andamento do certame. Sendo assim, o
único entendimento a ser adotado no presente caso é a completa improcedência dos Recursos, em vista da manifesta ausência de
fundamentação nas arguições das recorrentes. 4. DO PEDIDO Dessa forma, a ora contrarrazoante BRINK MOBIL, comparece
perante essa Comissão de Licitação, para contestar os equivocados argumentos aventados pelas Recorrentes em suas razões
recursais, os quais não podem de forma alguma prosperar, visto que, a decisão emitida por essa comissão de licitação, é totalmente
acobertada pela lei e pelos princípios constitucionais, demonstrando a lisura e a responsabilidade com a qual esse certame vem
sendo conduzido. REQUER, portanto, o acolhimento e total provimento das presentes Contrarrazões ao Recurso Administrativo,
bem como, a TOTAL IMPROCEDÊNCIA do Recurso apresentado pelas empresas HAWAI 2010 COMERCIAL EIRELI e B.N.P.
COMERCIAL LTDA, mantendo a habilitação e classificação da empresa BRINK MOBIL como vencedora no certame, para que seja
dado prosseguimento ao presente licitatório, no qual a BRINK MOBIL apresenta preço altamente vantajoso para essa Administração
Pública e possui plena e incontroversa qualificação para o efetivo cumprimento das obrigações contratuais. E é na certeza de poder
confiar na sensatez dessa Administração, assim como, no bom senso da autoridade que lhe é superior, que estamos interpondo
estas contrarrazões, as quais certamente serão deferidas, para que se assegure a lisura e a legalidade da licitação em tela. Porto
Alegre, 23 de abril de 2019. BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. VALDEMAR ABILA SÓCIO ADMINISTRADOR ELIZA
TIYOKO CAVALCANTE TRAUCZYNSKI OAB/PR 38957 ASSESSORIA JURÍDICA

Documentos anexados: Certificação de Acreditação Novo Lab (23/04/2019 16:29)
Razões de Fato e de Direito que fundamentam o pleito (23/04/2019 16:29)
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» Decisão Coordenador

Decisão: Negado (O recurso foi repassado para decisão da Autoridade Competente)

Justificativa: Após abrir prazo, duas empresas apresentaram recursos administrativos, HAWAI 2010 COMERCIAL EIRELI e BNP
COMERCIAL LTDA-EPP. A primeira recorrente requereu a desclassificação da recorrida em razão de irregularidades ou divergências
nas amostras e laudos apresentados, com aplicação de sanção à recorrida. Nos mesmos termos da primeira recorrente, a segunda
destacou a importância da acreditação dos laudos e requereu a desclassificação da recorrida. Compulsando o processo licitatório
verificou-se a ocorrência de dubiedade no item 11.6 do termo de referência que acompanha o edital, onde dispõe expressamente
"Tolerância. Todos os resultados possuem tolerância de +/- 5% e deverão ser realizados por laboratório acreditados pelo
INMETRO". Ressalta-se a constatação de tal dubiedade, pois o item 11.6 apenas esclarece que o laboratório que realizou o laudo
deve ser acreditado pelo INMETRO, nada explica quanto aos ensaios dos itens. Desta forma, considerando que atual presidência
tomou posse no mês de abril do corrente ano e o referido processo já estava em andamento; Considerando que alguns
procedimentos licitatórios foram suspensos por determinação do TCE-RS; Considerando que atual gestão acha de extrema
importância a revisão do posicionamento institucional sobre a maneira de como o consórcio é demandado pelos seus membros para
a realização de novas compras coletivas; Considerando que não existe demonstração de qualquer prejuízo aos municípios
consorciados; Considerando que nenhuma contratação decorrente deste certame foi firmada, a revogação não representará
nenhum prejuízo a quem quer que seja e prevalecerão ilesos os princípios da economicidade e do interesse público; Considerando
que entre as prerrogativas da administração pública há a possibilidade de revogar atos que não sejam mais convenientes e
oportunos para o atendimento do interesse público, bem como invalidá-los (anulá-los) em caso de ilegalidade (Súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal). A aplicação da revogação fica reservada para os casos em que a Administração, pela razão que for,
perca o interesse no prosseguimento da licitação ou na celebração do contrato. Trata-se de expediente apto, então, a viabilizar o
desfazimento da licitação e a suspensão da celebração de um contrato futuro, com base em critérios de conveniência e
oportunidade. Acerca do assunto, o artigo 49 "caput" da Lei 8.666/93, in verbis, preceitua que: "Art. 49. A autoridade competente
para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de oficio
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado." (Grifo nosso). Pela leitura do dispositivo
anterior, verifica-se que, não sendo conveniente e oportuna para a Administração, esta tem a possibilidade de revogar o
procedimento licitatório, acarretando inclusive, o desfazimento dos efeitos da licitação. Diante do exposto, a diretoria executiva
decide por revogar o presente processo de licitação e posteriormente, se for de interesse dos municípios consorciados, que seja
lançado um novo certame com o mesmo objeto.

Data do julgamento: 19/07/2019 08:52

Julgado por: Ricardo Aloenis Schimidt

Documentos anexados: Parecer jurídico, parecer do Diretor Executivo do CM GRANPAL, juntamente com a publicação.
(19/07/2019 08:52)

» Decisão Autoridade

Decisão: Negado

Justificativa: A decisão que ora tomamos, carrega em si mesma os valores e os princípios que norteiam a nossa vida pública. Ao
longo dos anos, apurando o entendimento e o conhecimento quanto à segurança administrativa, restou claro em nosso modelo de
gestão que, mais vale recuar em um processo administrativo do que levar adiante uma peça insegura. Um edital, um termo de
referência ou qualquer outro ato que deixe em seu escopo margem para questionamentos, depósito de dúvidas ou espaço para
ações legais que desqualifiquem um gestor público, sem reservas, devem ser revogados, reconsiderados ou tornados sem efeito.
Nesta senda, ao analisar os autos, vimos e cremos que, ao tentar levar adiante este processo, e por fim, homologar este certame e
ofertar aos nossos associados pedidos e adesões em uma Ata de Registro de Preços que, em seu início já foi questionada, não daria
garantias e segurança aos Prefeitos e Prefeitas do Nosso Consórcio Metropolitano GRANPAL. Posto isso, firme na disposição de
somente levar a termo aquilo que for considerado reto, limpo, probo e legal, DETERMINO a imediata REVOGAÇÃO do presente
certame licitatório.

Data do julgamento: 19/07/2019 09:23

Julgado por: JOSÉ LUIS BARBOSA GONÇALVES

Documentos anexados: Revogação do Certame(19/07/2019 09:23)

» Recurso Interposto

Recorrente CNPJ/CPF Data / Hora Usuário Situação

B.N.P COMERCIAL LTDA-EPP 04.005.280/0001-81 17/04/2019 11:05 JOSE ROBERTO LISSONI Negado

Razões: Ao Ilustre Senhor Presidente da Comissão de Licitações do Consórcio Metropolitano Porto Alegre/RS - CM GRANPAL PREGÃO
ELETRÔNICO EDITAL Nº 003/2019 PROCESSO Nº 002 BNP COMERCIAL LTDA-EPP, já devidamente qualificada no Certame
supramencionado, vem perante a este Ilustre Pregoeiro com fulcro no artigo 109, inciso I, alínea "a" da Lei 8666/93 e item 12 do Edital,
apresentar suas razões recursais em face da habilitação/classificação da ora Recorrida - Brink Mobil Equipamentos Educacionais LTDA. DOS
FATOS Conforme documento ja protocolado em anexo

Documentos anexados: Segue Recurso Protocolado (17/04/2019 11:04)

» Contrarrazão Interposta

Contrarrazoante CNPJ/CPF Data / Hora Usuário

BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS
LTDA

79.788.766/0001-32 23/04/2019 16:28 Valdemar Abila
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Contrarrazões: AO CONSÓRCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE – CM
GRANPAL Avenida das Indústrias, nº 469, Sala 101 – Anchieta – CEP 90.200-290 – Porto Alegre/RS. ILUSTRÍSSIMO SENHOR
PREGOEIRO RICARDO ALOENIS SCHMIDT REF: CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
003/2019 Processo nº 002/2019 Objeto: Registro de Preços para aquisição de Mochilas Escolares A Empresa BRINK-MOBIL
EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA., devidamente qualificada no certame licitatório epigrafado, comparece, mui respeitosamente
perante este Ilustríssimo Pregoeiro, com fundamento na Lei nº 10.520/02, e na aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, bem como
nos princípios constitucionais que norteiam os certames licitatórios, para tempestivamente apresentar as suas CONTRARRAZÕES
AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Oferecidos pelas empresas B.N.P. COMERCIAL LTDA-EPP, e HAWAI 2010 COMERCIAL EIRELI,
que, por sua vez, pleiteiam de maneira infundada a inabilitação da ora Contrarrazoante, o que não merece guarida, conforme
passará a ser demonstrado. 1. SÍNTESE FÁTICA. As recorrentes BNP e Hawai 2010 se insurgem contra a declaração de vencedora
da empresa Brink Mobil no Pregão nº 03/2019 – CM Granpal, em vista de supostas irregularidades constantes nos laudos
laboratoriais apresentados pela ora Contrarrazoante. Segundo as recorrentes, houve violação ao princípio do instrumento
convocatório, haja vista que o laboratório responsável pela emissão dos laudos apresentados pela ora Contrarrazoante
supostamente não conta com a acreditação do INMETRO. Ocorre que referida arguição é completamente descabida, e se funda no
completo desconhecimento das normativas do INMETRO, bem como em acusações levianas e inverídicas, que buscam induzir o
julgador ao erro, através da subversão dos fatos, tentando somente tumultuar o certame licitatório, conforme passará a ser
demonstrado. 2. DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E SEU ATENDIMENTO. Antes de adentrar especificamente nas desarrazoadas arguições
das recorrentes, faz-se oportuno trazer a disposição editalícia acerca da exigência de apresentação de laudos laboratoriais no
presente certame. Nessa toada, depreende-se da Cláusula 11 do Edital os “critérios mínimos para a aceitabilidade dos produtos”.
Nesta Cláusula, há listado uma série de especificações a serem atendidas com base em normativas técnicas, sendo exigido o devido
ateste de atendimento através de laudo de “laboratórios acreditados pelo INMETRO”, nos moldes do que preconiza a cláusula 11.6,
abaixo disposta, para melhor elucidação: Notadamente, portanto, o Edital exige que os critérios de aceitabilidade listados devem ser
atestados através de laudo, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. É esse o comando normativo extraído da cláusula, e
essa a regra imposta para a Administração Pública e particulares. Qualquer comando normativo que se extraia além deste – tão bem
delineado – não passa de interpretação que excede o texto, carrega má-fé, e viola preceitos legais, doutrinários e jurisprudenciais.
Como findou por ser muito bem demonstrado nos próprios recursos apresentados, o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório representa a obrigação de licitantes e Administração Pública atentarem-se e respeitarem àquilo disposto no Edital, uma
vez que são estas as “regras do jogo”. Em realidade, aprofundando-se no assunto, depara-se com o fato de que a vinculação ao
instrumento convocatório representa a exaustão da discricionariedade administrativa, conforme leciona Marçal Justen Filho:
Reservou-se à Administração a liberdade de escolha do momento de realização da licitação, do seu objeto, da especificação de
condições de execução, das condições de pagamento etc. Essa competência discricionária exercita-se no momento preparatório e
inicial da licitação. Uma vez realizada essas escolhas, exaure-se a discricionariedade, que deixa de ser invocável a partir de então –
ou, mais corretamente, se a Administração pretender renovar o exercício dessa faculdade, estará sujeita, como regra, a refazer
toda a licitação. Assim, a Administração tem liberdade para escolher as condições sobre o contrato futuro. Porém, deverá valer-se
dessa liberdade com antecedência, indicando exaustivamente suas escolhas. Tais escolhas serão consignadas no ato convocatório
da licitação, que passará a reger a conduta futura do Administrador. Além da lei, o instrumento convocatório da licitação determina
as condições a serem observadas pelos envolvidos na licitação. A vinculação ao instrumento convocatório complementa a
vinculação à lei. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética. 14 ª Ed.
2010. p. 73.). Vê-se, portanto, que as escolhas da Administração Pública – no que diz respeito aos parâmetros optados em
contratações públicas – exaurem-se na elaboração e publicação do instrumento convocatório, valendo, a partir daí, como uma
complementação da vinculação à lei. Referida norma é externalizada, por exemplo, no art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93, que, por
sua vez, atesta que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada”. Nesse contexto, uma vez que a decisão emanada do Ilmo. Pregoeiro foi extremamente acertada, e condizente com os
parâmetros legais e editalícios estabelecidos, não há motivos que ensejam a necessidade de reforma da declaração de vencedora da
ora Contrarrazoante. Isso porque a exigência insculpida na Cláusula 11.6. foi amplamente atendida pela ora Contrarrazoante. Todos
os Relatórios de Ensaio apresentados emanaram do laboratório NOVO LAB. Referido laboratório, por sua vez, cumpre com todos os
requisitos de acreditação estabelecidos na ABNT NBR ISSO/IEC 17025:2005, conforme se observa do Certificado de Acreditação nº
CRL 1.220, que confere a ele, portanto, a condição de laboratório acreditado pelo INMETRO (Anexo I), conforme exigido no Edital.
Tão somente para fins de melhor elucidação do tema, cumpre esclarecer que a norma ABNT NBR ISSO/IEC 17025:2005 traz
requisitos para acreditação de laboratórios de calibração e ensaio. A acreditação dessa norma é advinda da Coordenação Geral de
Acreditação do Inmetro (Cgrce), que os confere apenas para laboratórios que contam com rigorosos sistemas de metodologia e
qualidade auferidos pelo INMETRO, possibilitando a esses laboratórios a emissão de laudos de toda monta, haja vista sua adequação
metodológica aos parâmetros do INMETRO. Diferente do que as recorrentes supõem e maldosamente alegam, portanto, o
laboratório responsável pelos Relatórios de Ensaio apresentados pela ora Contrarrazoante conta com a devida e vigente acreditação
pelo INMETRO, nos termos exigidos pelo Edital, sendo as alegações em sentido contrário completamente infundadas. Ainda, faz-se
oportuno mencionar que o mérito de escopos foge à discussão. Isso porque a exigência editalícia é cristalina, e prevê a necessidade
de laudos emitidos por laboratórios acreditados pelo INMETRO, caso do NOVO LAB, sem adentrar no mérito de escopos. Escopos
laboratoriais e acreditação de laboratórios são assuntos distintos, que passam por uma série de nuances, sendo apontados nos
recursos por pura levianidade e liberalidade das recorrentes, uma vez que não constam em qualquer linha do Edital. Não obstante,
apenas no intuito de esclarecimento, é oportuno destacar que em pesquisa feita pela ora Contrarrazoante com laboratórios
diversos, de grande porte e renome, constatou-se que inexiste no Brasil laboratório que possua acreditação específica de todos os
escopos que o objeto do certame em tela abrange, fazendo com que, caso houvesse a exigência de que os laudos fossem emitidos
por laboratório com acreditação de cada um desses escopos específicos, o atendimento da mesma seria completamente inviável,
tornando-a manifestamente ilegal. Não obstante, o Edital do certame em tela, sabiamente, exige a acreditação de laboratório pelo
INMETRO, o que foge da temática de Escopos, e é suficiente para garantir a qualidade dos materiais a serem adquiridos, haja vista
que a acreditação de atendimento à ABNT NBR ISSO/IEC 17025:2005 é conferido apenas a laboratórios rigorosamente avaliados
pela CGRCE. Contrariar isso é contrariar a própria legitimidade do INMETRO. Ainda, no que tange à transparência da cláusula
editalícia, entender diversamente vai de encontro à vedação de ampliação do sentido de cláusulas do Edital, inserindo exigências além
daquelas previstas no texto. Referida conduta é vedada, com entendimento uníssono dos Tribunais nesse sentido, conforme se
depreende do bastante elucidativo precedente do Supremo Tribunal Federal, abaixo colacionado: “A Administração, bem como os
licitantes, estão vinculados aos termos do edital [art. 37, XXI, da CB/88 e arts. 3º, 41 e 43, V, da Lei nº 8.666/93], sendo-lhes
vedado ampliar o sentido de suas cláusulas, de modo a exigir mais do que nelas previsto”. (MS-AgR nº 24.555/DF, 1ª T., rel. Min.
Eros Grau, j. em 21.02.2006, DJ de 31.03.2006). Fica cabalmente demonstrado, portanto, a completa regularidade da declaração
de vencedora da ora Contrarrazoante, haja vista o mesmo princípio do instrumento convocatório mencionado pelos recorrentes, e
o atendimento da documentação apresentada pela Contrarrazoante àquilo exigido em Edital. É oportuno mencionar, também, que
as recorrentes não impugnaram os termos editalícios no prazo estipulado, aceitando as condições estabelecidas, e decaindo o direito
para irresignações no que tange ao conteúdo das cláusulas. Não obstante a incontroversa regularidade do certame, em homenagem
ao princípio da eventualidade, faz-se oportuno a análise específica das demais arguições apresentadas pelas recorrentes. 3. DA
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IMPROCEDÊNCIA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DAS RECORRENTES. Em que pese a demonstração no tópico anterior de que a matéria
de escopos foge ao presente caso, haja vista a clareza da cláusula editalícia que versa sobre a exigência dos laudos laboratoriais,
esclarece-se, por mero amor ao debate, que a expressão “as opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do
escopo de acreditação deste laboratório” não passa de frase padrão, que, por força da norma NIE-CGRE-009, deve ser inserida no
campo de observações. Isto é, laudos laboratoriais devem ser objetivos, e trazer resultados concretos através dos testes
realizados. Ocorre que, em contrapartida, muitas observações acabam por fugir da objetividade exigida para laudos de ateste. Dessa
forma, caso o laboratório deseje fazer observações, após atestar os resultados obtidos através dos testes, deve inserir
determinada frase. Isso decorre da cláusula da cláusula nº 10.4.7, da normativa retromencionada, que assim dispõe: “10.4.7 Caso
sejam incluídas opiniões e interpretações no certificado ou relatório, com base nos resultados dos serviços realizados, o laboratório
deve colocá-las após todos os resultados, precedidas da frase: “As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do
escopo da acreditação deste laboratório”.”. Nessa toada, observa-se dos Relatórios de Ensaios apresentados pela ora
Contrarrazoante que todas as frases apontadas pelas recorrentes como ilegais, estão acompanhadas do campo de observações, e
não passam de atendimento à determinação normativa do INMETRO. Todas as demais arguições, por sua vez, também não
merecem respaldo, conforme se demonstra objetivamente, a fim de economicidade: 1) Há devida identificação e qualificação dos
responsáveis técnicos pela elaboração de todos os laudos; 2) A constatação do PET RECICLADO está disposta no Relatório de
Ensaio nº 2010319. Faz-se oportuno mencionar, ainda, que a licitação tem caráter instrumental, não possuindo um fim em si
mesmo. Isto é: o procedimento licitatório tem sua previsão inserida no art. 37, inciso XXI, da Constituição da República, com o
intuito de que as aquisições de obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública tenham lisura, sendo sempre
respaldadas em princípios, gerais e específicos. A finalidade da previsão, portanto, continua sendo a efetiva aquisição e contratação
de bens e serviços por parte da Administração Pública, não se permitindo que cláusulas instrumentais e secundárias impeçam essa
finalidade, quando não vislumbrado qualquer tipo de prejuízo ou violação principiológica. As regras editalícias sempre estiveram claras
e dispostas, não havendo qualquer irresignação das recorrentes em momento anterior. Ainda, não se vislumbra qualquer efetivo
prejuízo à concorrência a partir das regras dispostas em Edital, tanto é que houve ampla participação, de inúmeras empresas, com
disputa acirrada de preços. Nesse contexto, é cediço que inexiste no presente caso qualquer violação a regras ou princípios, mas
vale dizer que, ainda que houvesse, a instrumentalidade do procedimento licitatório, a efetiva competitividade existente, e a ausência
de qualquer dano concreto impede a alteração da declaração de vencedora da ora Contrarrazoante. A soma desses elementos, em
realidade, é a própria tradução do princípio que assevera há muito tempo o comando de que pas de nullité san grief (não há nulidade
sem prejuízo). É cediço a dificuldade presente na promoção e condução de um certame licitatório, fato que impossibilita a
sobreposição de elementos completamente secundários em detrimento da própria finalidade do certame. Ademais, ressalta-se que
todas as arguições são levianas, e fogem com a verdade. Em realidade, constata-se que, por mera frustação das recorrentes, as
mesmas passam a fazer acusações graves, de modo a tentar deslegitimar a própria autoridade do INMETRO na emissão de seus
certificados, conduta amplamente reprovável, e que busca deslegitimar, igualmente, o trabalho exercido pela Administração Pública
na promoção e condução do certame. No caso em tela, as recorrentes demonstram somente uma grande insatisfação pelo fato da
ora Contrarrazoante BRINK MOBIL ter participado do certame nesse ano, trazendo verdadeira competitividade e ofertando preços
realmente vantajosos. Isso porque o reflexo da participação da BRINK MOBIL é claramente vislumbrado na grande diferença de
preços entre licitação realizada no ano passado, e a licitação realizada nesse ano, para aquisição do mesmo objeto. Referidos
certames contam com diferenças contundentes no que tange o preço alcançado, que ultrapassam a cifra de milhões. Os preços
atuais, infinitamente mais vantajosos, jamais teriam sido reduzidos sem a participação da BRINK MOBIL, que, por sua vez, possui
condições de ofertar produtos superiores, por preço muito mais vantajoso que o ofertado no ano passado pelas empresas do
mesmo grupo das Recorrentes, que se frustram e injustificadamente buscam postergar o andamento do certame. Sendo assim, o
único entendimento a ser adotado no presente caso é a completa improcedência dos Recursos, em vista da manifesta ausência de
fundamentação nas arguições das recorrentes. 4. DO PEDIDO Dessa forma, a ora contrarrazoante BRINK MOBIL, comparece
perante essa Comissão de Licitação, para contestar os equivocados argumentos aventados pelas Recorrentes em suas razões
recursais, os quais não podem de forma alguma prosperar, visto que, a decisão emitida por essa comissão de licitação, é totalmente
acobertada pela lei e pelos princípios constitucionais, demonstrando a lisura e a responsabilidade com a qual esse certame vem
sendo conduzido. REQUER, portanto, o acolhimento e total provimento das presentes Contrarrazões ao Recurso Administrativo,
bem como, a TOTAL IMPROCEDÊNCIA do Recurso apresentado pelas empresas HAWAI 2010 COMERCIAL EIRELI e B.N.P.
COMERCIAL LTDA, mantendo a habilitação e classificação da empresa BRINK MOBIL como vencedora no certame, para que seja
dado prosseguimento ao presente licitatório, no qual a BRINK MOBIL apresenta preço altamente vantajoso para essa Administração
Pública e possui plena e incontroversa qualificação para o efetivo cumprimento das obrigações contratuais. E é na certeza de poder
confiar na sensatez dessa Administração, assim como, no bom senso da autoridade que lhe é superior, que estamos interpondo
estas contrarrazões, as quais certamente serão deferidas, para que se assegure a lisura e a legalidade da licitação em tela. Porto
Alegre, 23 de abril de 2019. BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. VALDEMAR ABILA SÓCIO ADMINISTRADOR ELIZA
TIYOKO CAVALCANTE TRAUCZYNSKI OAB/PR 38957 ASSESSORIA JURÍDICA

Documentos anexados: Certificado de Acreditação INMETRO Novo Lab (23/04/2019 16:26)
Razões de Fato e de Direito que fundamentam o pleito. (23/04/2019 16:24)

» Decisão Coordenador

Decisão: Negado (O recurso foi repassado para decisão da Autoridade Competente)

Justificativa: Após abrir prazo, duas empresas apresentaram recursos administrativos, HAWAI 2010 COMERCIAL EIRELI e BNP
COMERCIAL LTDA-EPP. A primeira recorrente requereu a desclassificação da recorrida em razão de irregularidades ou divergências
nas amostras e laudos apresentados, com aplicação de sanção à recorrida. Nos mesmos termos da primeira recorrente, a segunda
destacou a importância da acreditação dos laudos e requereu a desclassificação da recorrida. Compulsando o processo licitatório
verificou-se a ocorrência de dubiedade no item 11.6 do termo de referência que acompanha o edital, onde dispõe expressamente
"Tolerância. Todos os resultados possuem tolerância de +/- 5% e deverão ser realizados por laboratório acreditados pelo
INMETRO". Ressalta-se a constatação de tal dubiedade, pois o item 11.6 apenas esclarece que o laboratório que realizou o laudo
deve ser acreditado pelo INMETRO, nada explica quanto aos ensaios dos itens. Desta forma, considerando que atual presidência
tomou posse no mês de abril do corrente ano e o referido processo já estava em andamento; Considerando que alguns
procedimentos licitatórios foram suspensos por determinação do TCE-RS; Considerando que atual gestão acha de extrema
importância a revisão do posicionamento institucional sobre a maneira de como o consórcio é demandado pelos seus membros para
a realização de novas compras coletivas; Considerando que não existe demonstração de qualquer prejuízo aos municípios
consorciados; Considerando que nenhuma contratação decorrente deste certame foi firmada, a revogação não representará
nenhum prejuízo a quem quer que seja e prevalecerão ilesos os princípios da economicidade e do interesse público; Considerando
que entre as prerrogativas da administração pública há a possibilidade de revogar atos que não sejam mais convenientes e
oportunos para o atendimento do interesse público, bem como invalidá-los (anulá-los) em caso de ilegalidade (Súmula 473 do
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Supremo Tribunal Federal). A aplicação da revogação fica reservada para os casos em que a Administração, pela razão que for,
perca o interesse no prosseguimento da licitação ou na celebração do contrato. Trata-se de expediente apto, então, a viabilizar o
desfazimento da licitação e a suspensão da celebração de um contrato futuro, com base em critérios de conveniência e
oportunidade. Acerca do assunto, o artigo 49 "caput" da Lei 8.666/93, in verbis, preceitua que: "Art. 49. A autoridade competente
para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de oficio
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado." (Grifo nosso). Pela leitura do dispositivo
anterior, verifica-se que, não sendo conveniente e oportuna para a Administração, esta tem a possibilidade de revogar o
procedimento licitatório, acarretando inclusive, o desfazimento dos efeitos da licitação. Diante do exposto, a diretoria executiva
decide por revogar o presente processo de licitação e posteriormente, se for de interesse dos municípios consorciados, que seja
lançado um novo certame com o mesmo objeto.

Data do julgamento: 19/07/2019 08:51

Julgado por: Ricardo Aloenis Schimidt

Documentos anexados: Parecer juridico, parecer do Diretor Executivo do CM GRANPAL, juntamente com a publicação.
(19/07/2019 08:50)

» Decisão Autoridade

Decisão: Negado

Justificativa: A decisão que ora tomamos, carrega em si mesma os valores e os princípios que norteiam a nossa vida pública. Ao
longo dos anos, apurando o entendimento e o conhecimento quanto à segurança administrativa, restou claro em nosso modelo de
gestão que, mais vale recuar em um processo administrativo do que levar adiante uma peça insegura. Um edital, um termo de
referência ou qualquer outro ato que deixe em seu escopo margem para questionamentos, depósito de dúvidas ou espaço para
ações legais que desqualifiquem um gestor público, sem reservas, devem ser revogados, reconsiderados ou tornados sem efeito.
Nesta senda, ao analisar os autos, vimos e cremos que, ao tentar levar adiante este processo, e por fim, homologar este certame e
ofertar aos nossos associados pedidos e adesões em uma Ata de Registro de Preços que, em seu início já foi questionada, não daria
garantias e segurança aos Prefeitos e Prefeitas do Nosso Consórcio Metropolitano GRANPAL. Posto isso, firme na disposição de
somente levar a termo aquilo que for considerado reto, limpo, probo e legal, DETERMINO a imediata REVOGAÇÃO do presente
certame licitatório.

Data do julgamento: 19/07/2019 09:21

Julgado por: JOSÉ LUIS BARBOSA GONÇALVES

Documentos anexados: Revogação do Certame(19/07/2019 09:20)

» Eventos do Lote

Evento Data Observações

Definição de prazos de recurso 16/04/2019 11:50 -

Registro de recurso (razões) 17/04/2019 11:05 -

Registro de recurso (razões) 17/04/2019 16:05 -

Registro de contrarrazões 23/04/2019 16:28 -

Registro de contrarrazões 23/04/2019 16:29 -

Registro de decisão de recurso (coordenador) 19/07/2019 08:51 Julgamento Negado

Registro de decisão de recurso (coordenador) 19/07/2019 08:52 Julgamento Negado

Registro de decisão de recurso (autoridade) 19/07/2019 09:21 Julgamento Negado

Registro de decisão de recurso (autoridade) 19/07/2019 09:23 Julgamento Negado

Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente publica o julgamento dos recursos interpostos neste
lote referente ao Processo 002, Edital 0003/2019.

----------------------------------------------
Ricardo Aloenis Schimidt
Coordenador(a)

----------------------------------------------
JOSÉ LUIS BARBOSA GONÇALVES
Autoridade Competente

----------- Data/Hora de Geração desta Ata: 19/07/2019 09:41 -----------
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