
SESI I SENAI
PELO FUTURO DO TRABALHO

DECISÃO FINAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO DO SESI/SENAI-DRISE

CONVITE N° 02/2020 - SESIISENAI-DRISE

OBJETO: RECURSO ADMINISTRATIVO

EMPRESA IMPUGNANTE: NEXUS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI

Do Relatório:

Interpôs a empresa acima epigrafada por conduto do seu representante legal, devidamente constituído

recurso administrativo, tempestivamente protocolado no dia 29 de janeiro do ano fluente, arguindo que a

Comissão de Licitação se equivocou ao classificar a empresa SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS

ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS LTDA uma vez que esta deixou de cumprir as exigências de especificações

mínimas solicitadas no Edital. Alegou na sua peça recursal que os subitens 3.3, 3.4, 3.9, 3.12 e 3.16.2

contidos no Anexo lIdo instrumento convocatório não foram atendidos, pois a fabricante HENRY do relógio

de ponto orçado diverge nas informações contidas em seus prospectos. Arguiu ainda que a Comissão de

Licitação não levou em conta o preço inexequível apresentado pela empresa em questão, afirmando conhecer

o fato do SESI e do SENAI não estarem obrigados a seguir a Lei n° 8.666/93, podendo usá-la

subsidiariamente para dirimir dúvidas. Por fim, considera que a Comissão de Licitação deve levar em

consideração para o julgamento o fato de que a empresa ora questionada é de uma cidade distante, Jequié-

BA, acreditando que seria difícil que cumprisse os prazos de atendimento definidos em edital. Diante da

argumentação exposta, a Comissão de Licitação submeteu as questões técnicas para análise da Gerência de

Tecnologia da Informação para subsidiar sua decisão, conforme segue: No tocante aos subitens do Anexo II

do edital, foi constatado que a empresa SOLTECH COMÉRCIO deixou de atender parcialmente ao que a

empresa ora recorrente alegou. O subitem 3.9 não foi atendido devido ao prospecto não informar a proteção

da porta USB frontal com lacre, tampouco a imagem ilustrativa demonstra qualquer proteção. Já o subitem

3.16.2 não foi atendido porque não foi localizado no prospecto o recurso exigido sobre a possibilidade de

utilização do leitor bíométrico externo para cadastramento e envio das digitais. Com relação aos demais
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subitens questionados, atendem as necessidades do SESI/SENAI-DR/SE. A respeito da inexequibilidade de

preço, a Comissão de Licitação considerou aceitável uma vez que está abaixo da estimativa previamente

levantada sem que houvesse qualquer vestígio de que a empresa SOLTECH COMÉRCIO não pudesse

fornecer. No que tange ao fato da empresa estar situada em Jequié-BA, a Comissão não considerou como

um fato impeditivo de atendimento, uma vez que cabe às licitantes promoverem as medidas necessárias para

tal, desde que venha a ser a vencedora do certame.

Das Decisões:

Vista e examinada a peça recursal saliente-se que o objetivo maior do SESI/SENAI-DR!SE ao iniciar um

processo licitatório é exatamente obter a proposta mais vantajosa para contratação do bem ou serviço que lhe

seja necessário, observados os termos da legislação aplicada quanto a promoção da máxima competitividade

possível entre os interessados. Portanto conhecemos do recurso e damos provimento, parcialmente,

agendando a reabertura do certame para o dia 03 de fevereiro de 2020, às 7 horas e 30 minutos, onde será

dado prosseguimento aos trabalhos.

Aracaju - SE, 31 de janeiro de 2020.

°Diego Fernandes de Oliveira

Presidente da Comissão de Licitação
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