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ATA DA REUNIÃO DE JULGAMNENTO DE RECURSOS 

 

Pregão Presencial nº: 26/2018 

Processo nº: 38/2018 

Data: 10/08/2018 

 

 

Objeto : AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E SWITCH’S 

 

No dia 10 de agosto de 2018, às 11h00, reuniram-se o Pregoeira, BRUNA SOUSA FERREIRA e a 

Equipe de Apoio, JOÃO ANTONIO BIANCO e ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA para a 

análise e julgamento do recurso interposto pela empresa SDL ELETRO ELETRONICA LTDA 

EPP, que alega que o processador ofertado atende ao edital, descrevendo agora em seu recurso tais 

características e marca, alegando inclusive que sua proposta era em um valor menor que o vencedor 

dos lotes 01 e 02 da licitação; a empresa A4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 

INFORMÁTICA LTDA, por seu turno alega que entregaria equipamento com todos os itens, pelo 

mesmo valor ofertado, sendo que o descritivo da proposta comercial continha “erro de digitação”, 

admitido pelo mesmo em seu recurso. 

Enviados os recursos aos licitantes, a empresa E. R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA 

apresentou suas contrarrazões aos recursos, informando que deveriam ser mantidas as decisões da 

CPL, em face do não atendimento do edital pelas recorrentes. Afirma que a sessão pública 

transcorreu dentro dos estritos ditames legais e que a CPL está estritamente vinculada aos termos 

editalícios.  

Após análise dos documentos acima referidos, a CPL decide pela improcedência dos recursos, eis 

que vinculada ao instrumento convocatório não pode habilitar propostas em desacordo com o ali 

previsto, resultando assim correta sua decisão tomada na sessão pública. Não cabe ainda, o 

questionamento referente ao preço, a descrição do equipamento lançado na proposta escrita não 

atendia ao edital. Assim sendo, mantem-se a classificação dos vencedores, encaminhando-se o 

processo à autoridade competente para adjudicação dos objetos e homologação do certame. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Bruna Sousa Ferreira 

Pregoeira 

 

 

_____________________________________________ 

João Antônio Bianco 

Equipe de apoio 
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_____________________________________________ 

Alessandro Rodrigues da Silva 

Equipe de apoio 

 


