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JULGAMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO DA PREGOEIRA 

 
 

 
REF. PREGÃO ELETRONICO Nº010/2021-SRP. 
 
 

Vieram a esse gabinete  para analise, impugnação realizada pela empresa AF 
EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ 29.12.216/0001-02, que após decisão do Pregoeiro solicitou que 
fosse analisado por essa Autoridade as razões por ela apresentada. 

A empresa alega que teve sua proposta desclassificada por não cumprimento do item 6.4.6 
e 6.4.7 e que estas declarações foram realizadas via sistema, portanto, requer a aceitação de 
sua proposta e aptidão para próxima fase sendo essa “habilitação”. E requer a desclassificação 
da primeira colocada por não ter apresentado o documento com assinatura digital. 
       Após análise do recurso a pregoeira informou que de fato a recorrente informou suas 
declarações via sistema, apesar de não ter feito conforme exigência do edital, as declarações 
via sistema devem ser consideradas pois vinculam os licitantes. No entanto, a pregoeira afirma 
que a empresa que ficou em primeiro lugar, também foi desclassificada por declarações que 
constavam via sistema, assim sendo, está na abertura foi desclassificada erroneamente. Assim, 
a pregoeira mantem a decisão classificando a empresa que apresentou melhor proposta, menor 
preço, e que assim como a recorrente já havia declarado via sistema as exigências que o edital 
requeria.  

Além disso, a recorrente requer a desclassificação da primeira classificada por esta não ter 
apresentado o documento assinado digitalmente. Ocorre que a recorrente também deixou de 
apresentar. Assim, considerando que o acesso a plataforma é via chave, assinatura digital, e 
esta vincula o licitante, entende-se por excesso de formalismo se assim motivasse sua 
desclassificação. Se assim fosse, tanto o primeiro classificado quanto o recorrente deveriam ser 
desclassificado. 

Portanto, considerando o exposto, as alegações da recorrente, e a decisão da pregoeira, e 
sem mais considerações a ser realizada, decido receber o pedido de revisão da empresa,  e 
MANTENHO A DECISÃO DA PREGOEIRA utilizando os fundamentos já explanados. Sendo 
assim, nego provimento ao recurso interposto, confirmando os atos praticados até o momento. 

 
Sem mais. 
 

20 de Abril de 2021, Placas- Pará. 
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