
 

Fundações de Apoio à UFPel 
Fundação Delfim Mendes Silveira 

Rua Lobo da Costa, nº 447, CEP 96010-150, Pelotas/RS - Telefone: (53) 3026-6900 
direcao.fdms@fundacoesufpel.com.br 

 

DECISÃO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

 

Ref. Edital Nº 004/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2069.180221.0002 

 

Recorrente:  PRYSCILA BASTOS ROCHA CUNHA 

 

FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA – FDMS, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede na Rua Lobo da Costa, nº 447, CEP 96010-150, Pelotas/RS, inscrita no 

CGCMF sob nº 03.703.102/0001-61, apresenta abaixo análise sobre o Recurso 

protocolizado pela Recorrente. 

 

 Em que pese os argumentos expostos pela Recorrente, entendemos que não 

houve afronta às regras do Edital e das normas que circundam a matéria. Explica-se. 

A empresa DEXCEL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

EIRELI, apontada pela recorrente como infratora ao item 2.4 do Edital (que reza que “o 

mínimo de lances permitido em relação aos lances intermediários e em relação à 

proposta que cobrir a melhor oferta será de R$ 100,00”) registrou seus lances sempre 

obedecendo o intervalo mínimo de R$ 100,00 ente um e outro, conforme quadro de 

lances, ora anexado. 

A interpretação que se tem que dar ao item 2.4 do Edital é no sentido de que o 

valor mínimo de intervalos em relação aos lances intermediários, estipulado em R$ 

100,00, pode ser dado em relação ao último lance do participante, e não somente em 

relação ao lance de melhor oferta. 

Tal premissa obedece ao princípio da competitividade previsto no Decreto 

8.241/14 e privilegia o princípio da busca pela proposta mais vantajosa à Administração 

preconizado pela Lei 8666/93. 

Seguindo este liame, não se detectou irregularidades nos lances ofertados pela 

empresa Dexcel.  

 É preciso esclarecer que os sistemas de realização de certames licitatórios 

eletrônicos não estão, ainda, configurados para atender à modalidade de Seleção Pública 

de Fornecedores prevista no Decreto 8.241. Isto significa que ainda que a Seleção 

Pública de Fornecedores referente ao Edital 04/2021 tenha sido realizada com 

fundamento no Decreto 8.241/14, seu modus operandi é manejado obedecendo, 

também, aos requisitos do Decreto 10.024/2019, uma vez que o sistema está voltado à 

modalidade Pregão Eletrônico. 
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Nesse sentido, consta no art. 14, inciso III, do Decreto 10.024/2019 que a elaboração do 

edital “estabelecerá os critérios de julgamento e a aceitação das propostas, o modo de disputa e, 

quando necessário, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance 

que cobrir a melhor oferta”; 

O art. 30, §3º, do mesmo diploma, diz que "O licitante somente poderá oferecer valor inferior 

ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo 

sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 

percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 

relação ao lance que cobrir a melhor oferta.”  

Assim, pode-se observar que a empresa terceira colocada obedeceu ao intervalo mínimo de 

lances consignado ao item 2.4 do Edital, estando, este, em consonância ao Decreto 10.024/2019. 

A permissiva de apresentação de lances intermediários representa a capacidade de o 

licitante melhorar a sua proposta em patamar igual ou aquém ao melhor lance já oferecido por 

outro participante. Em outras palavras, é a oportunidade que detém para galgar posições na 

ordem de classificação, sem que para isso tenha de superar a oferta mais vantajosa enviada. 

Essa possibilidade foi contemplada em diferentes passagens do Decreto nº 10.024/2019, 

não restando dúvida quanto à sua incidência nos dois modos de disputa previstos no novo 

regulamento. 

Nota-se que o Tribunal de Contas da União possui jurisprudência que a identifica como lícita 

a apresentação de lances intermediários (v. g., acórdão 754/15-Plenário) e que recomenda aos 

pregoeiros que ajam de maneira proativa ao longo da sessão pública de lances, com o objetivo de 

incentivar os participantes a ofertarem lances intermediários. 

  Assim, com base nos fatos acima expostos e escorando-se na jurisprudência 

predominante do TCU das normas ora referenciadas, decidimos por não dar provimento ao 

Recurso protocolizado pelo Recorrente. 

 

Pelotas, 01 de abril de 2021. 

 

____________________________________ 

Fundação Delfim Mendes da Silveira 

Marco Aurélio Romeu Fernandes  

Diretor-Presidente 
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Assinaturas

Marco Aurélio Romeu Fernandes
Assinou como representante legal

Guilherme Goldani
Assinou para aprovar

Log

01 abr 2021, 12:11:48 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c criou este documento número 14aeca68-a49b-48b2-9422-b53aa4576d1e. Data

limite para assinatura do documento: 30 de abril de 2021 (15:44). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

01 abr 2021, 12:12:15 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura:

maromeu@terra.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Marco Aurélio Romeu Fernandes e CPF

443.283.030-15.

01 abr 2021, 12:12:27 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c adicionou à Lista de Assinatura:

guilherme.goldani@fundacoesufpel.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Guilherme Goldani e CPF 007.896.160-

25.

01 abr 2021, 12:12:49 Operador com email licitacoes@fundacoesufpel.com.br na Conta 7a92e6e2-e286-4936-9187-

f35d829d769c alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 01

de abril de 2021 (18:00).

01 abr 2021, 12:19:22 Guilherme Goldani assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

guilherme.goldani@fundacoesufpel.com.br (via token). CPF informado: 007.896.160-25. IP:

177.19.189.92. Componente de assinatura versão 1.106.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

01 abr 2021, 14:24:06 Marco Aurélio Romeu Fernandes assinou como representante legal. Pontos de autenticação:

email maromeu@terra.com.br (via token). CPF informado: 443.283.030-15. IP: 187.23.156.101.

Componente de assinatura versão 1.106.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

01 abr 2021, 14:24:06 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

14aeca68-a49b-48b2-9422-b53aa4576d1e.
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