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ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 91.824.383/0001-

78, com sede empresarial na TV. Um, 83 – VRS 452, Arroio Feliz – 

Feliz/RS, CEP 95.770-000, vem perante Vossa Senhoria se manifestar a 

respeito da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas nº 69/2021, 

tempestivamente, já que, destarte o prazo em dias corridos, esse se inicia 

no próximo dia, culminando no dia 10 de maio de 2021, sob força do art. 

224 do CPC15. 

 

I – Da adequação da marca cotada (NEDEL) ao disposto no Edital. 

Dispensada breve síntese dos fatos, posto esses dispostos na Ata 

referenciada, vem respeitosamente insurgir-se sobre a decisão de vossa 

senhoria em não abrir diligência para recebimento de propostas ou catálogo do 

produto ofertado pela empresa no dia da disputa. 

Não existe fundamento para que uma simples consulta à sítio digital sirva 

como prerrogativa de desqualificação, atentando gravemente aos Princípios da 

Licitação, ainda mais após o contato telefônico durante a sessão, demonstrando 

o interesse e prestatividade da empresa em solucionar o problema. 

 Ainda que utilizado o sítio eletrônico, os termos utilizados nos descritivos 

não são nada mais do que meras nomenclaturas comerciais conforme disposto 



no Catálogo Oficial de qualquer marca, a serem transcritos na necessidade que 

se apresentam.  

 Conforme catálogo, declarações e o endereço eletrônico da loja 

Nedel (https://bolasnedel.com.br/especificacoes-tecnicas/), os termos são 

meramente diferenciadores do mesmo produto ofertado por diversas 

empresas, de modo a não causar confusão entre estas.  

 Atestamos e prezamos sempre por conduzir nossas disputas da 

maneira mais honesta, urbana e condizente com aquilo que é esperado 

de uma Empresa com mais de 20 anos de experiência em Licitações 

Públicas. Para tanto, instruirei a presente manifestação com o Catálogo 

Oficial da Marca Nedel e Declarações das Federações brasileiras que 

atestam a qualidade e conformidade dos produtos Nedel. 

 Ocorre, no entanto, que de acordo com o entendimento pacífico do 

Tribunal de Contas da União, o dispositivo legal não veicula uma simples 

discricionariedade ao gestor público, mas sim um verdadeiro dever de 

ação nas situações em que a diligência se mostrar necessária e 

adequada. 

É pacífico o entendimento do Tribunal de que falhas sanáveis, 

meramente formais, identificadas nas propostas, não devem levar 

necessariamente à inabilitação, cabendo à Comissão Julgadora promover 

as diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou complementar o 

processamento do certame (Lei 8.666/1993, art. 43, §3º). É o sentido que 

se extrai do Acórdão 2.521/2003-TCU-Plenário, in verbis: “atente para o 

disposto no art. 43, §3º, abstendo-se, em consequência, de inabilitar ou 

desclassificar empresas em virtude de detalhes irrelevantes ou que 

possam ser supridos pela diligência autorizada por lei”. 

A promoção de diligência é incentivada pela jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União, como ocorrido no Acórdão 2159/2016 do 

Plenário que indicou caber ao pregoeiro o encaminhamento de “diligência 

às licitantes a fim de suprir lacuna quanto às informações constantes das 

propostas, medida simples que privilegia a obtenção da proposta mais 

vantajosa e evita a desclassificação indevida de propostas”. 

https://bolasnedel.com.br/especificacoes-tecnicas/


  

II – Dos Pedidos 

 Diante do exposto, requer-se: 

a) O recebimento da presente manifestação e dos documentos que a 

instruem, tempestivamente, por meio de correio eletrônico; 

b) O recebimento da Nota Fiscal de Simples Remessa das Amostras 

requisitadas, que serão enviadas por Transportadora dentro do prazo 

da diligência; 

c) O aceite das amostras, catálogos e fundamentação elaborada pela 

Empresa ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS 

EDUCATIVOS EIRELI, de modo a dar fundamento à proposta e 

finalizar a diligência requisitada por Vossa Senhoria; 

d) A avaliação das Amostras apresentadas e, caso essas sejam 

reprovadas, de modo a desclassificar a Empresa no item, seja 

elaborado laudo e termo técnico com os pormenores que resultaram 

nessa, posto que diante de toda argumentação, fica claro que a 

descrição dos itens diz respeito tão somente à nomenclatura; 

e) A desclassificação de todos os disputantes que atentaram contra a 

ordem e urbanidade da disputa, conforme argumentação presente no 

Título II; 

f) O requerimento de presença de força policial, qualquer que seja, na 

próxima audiência do Pregão, e gravação audiovisual desta, com a 

possibilidade de acompanhamento por videoconferência dos 

interessados, sob responsabilidade das partes; 

g) O desagravo da empresa ASTOR STAUDT COMERCIO DE 

PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI e seus colaboradores presentes, 

em Ata, por todos os membros da Comissão; 

h) Vistas da presente manifestação ao Departamento Jurídico e ao 

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito; 

 

Feliz, 26 de abril de 2021. 



 

 

ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI 


