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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

' TERRA DO ARTESANATO '

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÓES

' O ADMINISTRATIVO MUNIÓIPAL Nº 101/2022

O (ELETRÓNICO) Nº 039/2022

EDITAL Nº 051/2022

JULGAMENTO AO RECURSO

, & REF.: Interposição de Recurso Administrativo acerca do resultado do Pregão em epígrafe, cujo objeto é o
; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ª - * DIGITALIZAÇÃO DE LAUDAS. « ,

& Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa STIMA CONSULTORIA E ASSES—
«ªw-= SORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito pri-
Ç vado, inscrita no CNPJ sob o número 26.479.384/0001-60, contra decisão do Pregoeiro em referência à
, adjudicação do objeto “à  empresa licitante vencedora WM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE
Z; TECNOLOGIA.

DO RECURSO
Em síntese, a empresa recorrente afirma que fase de lances do presente processo licitatório na

Plataforma do Pregão Eletrônico BNC não atendeu às  exigências editalícias no que se refere ao valor
mínimo de redução entre os lances, pois em Edital consta a porcentagem mínima de 0 , 5 %  sobre o valor
unitário lançado e na plataforma consta o valor de R$ 0,05 como lance mínimo, abaixo do valor lançado, o
que, no entendimento da mesma, prejudicou a obtenção da melhor proposta pela Administração, pois
segundo apontado pela recursante, a plataforma impedia o registro de lances no valor de R$ 0,01, valor este
que se adequa melhor à referência que se teria de 0 , 5 %  que deveria ser efetivado a cada lance: “Se
aplicarmos & margem de redução estabelecida no edital, ou seja, de 0,05% (meio por Cedic),"'temos o valor

, f, de redução de R$ 0, 000085”, conforme aponta a recursante.
“ Desta forma, a mesma solicita a anulação da fase de disputa afim de se que possa alterar o valor o

. mínimo de desconto à cada lance. e» '“

DA CONTRARRAZÃO
AAAAAAAAAA Foi obedecido o prazo para apresentação da contrarrazão, porém o mesmo não foi reaIiZado-epor
nhuma outra empresa participante do presente Pregão. - »

. DA TEMPESTIVIDADE v ,
* Cabe ressaltar que o referido rejÇurso administrativo foi realizado de forma te.:;fêafêpeªstºiVa,
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o e forma estabelecidos em Edi'ÉàI.

. DO MÉRITO-
Em análise do mérito, quanto aos pontos levantados pela recorrente, conforme entendimento deste

subsCritor, tem-se as seguintes considerações e entendimentos:
a) Em que pese às razões despendidas no recurso, verifica—se a necessidade de analisarmos a Ata

de Sessão do Pregão citado, afim de se verificar de que forma ocorreu a fase de lances:

, Imagem "01: Ata deSeíssão de Disputa PR 039/2022", Anexoaó presehtéprocess'o
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b) Como pode ser observado, pàrticiparam três empresas do presente certame, sendo que de início
empresas W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA e STIMA CONSULTORIA E

ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO lançaram valores semelhantes ao estimado....e a empresa
CENTRALINF DIGITALIZACAO E SOLUCOES EM GED EIRELI reduziu o valor de sua proposta em R$
0,01; A partir daí foi efetuado lance pela empresa recursante no valor de R$ 0,23 (redução de R$ 0,05), e
em seguida lance pela empresa vencedora de R$ O 22 (redução de R$ O ,;01) A seguir, lance da r_eçursante
de R$ O 28 (redução de R$ 0,05) e na sequência lance da vencedora de R$ 0,17 (redução dé R$ O ,,01) se

,, . findando a fase de lances neste último valor;
: ' c) Fica evidente ao analisarmos a fase de lances do presente processo, que houve a inserção de

' lances dentro do percentual mínimo estabelecido e m  Edital, evidenciados pelos lances efetuados pelas
_ , empresas CENTRALINF DIGITALIZACAO E SOLUCOES EM GED EIRELI, em seu lance inicial, e nos dois

lances efetuados pela empre'Sa WLM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA, não havendo
...“—assim o que se  falar e m n ã o  atendimento às normas editalícias;

d) Diante do apontado pela licitante a respeito da impossibilidade do efetivo lance com redução de
R$ 0,01, foi realizado pesquisa em diversos outros procedimentos licitatórios dentro da plataforma BNC e
constatado que, apesar de constar um valor ou porcentagem mínimo na plataforma, esse critério não cria
u m  impedimento à efetuar lances abaixo do valor estabelecido como redução mínima, como por exemplo,
em licitações onde se utiliza o critério de julgamento com maior desconto e a redução mínima estabelecida
é de 1,00%, é recorrente a necessidade de cancelamento de lances que não obedecem esse critério
editalício, pois, conforme foi explanado, a plataforma aponta a redução mínima mas não impede a efetiva
redução abaixo do estabelecido;

Imagem 02 — Exemplo: Sessão _dãe Disputa PR 034/2022, onde foi efetuado lance abaixo da redução mínima de 1,00%

e) Convém frisar que não houve solicitação de esclarecimento da recursante durante o procedimegato
de abertura do presente certame,: com referência ao impedimento ”relatado de lançamento de valor enQr
QÍUe. R$ 0 , 0 5  durante a fase de IanCes do presente processo licitatório, como pode ser:
sistema da Plataforma BNC, ou por qualquer canal de comunicação com o Departamentº-de
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CONCLUSÃO
O Pregoeiro, pelas razões de fatos e direitos aduzidas, após análise do recurso interposto, opina pelo

acolhimento do mesmo, tendo em vista a tempestividade do mesmo e no mérito decide julgar improcedente
o recurso apresentado pela empresa STIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM
GESTAO, mantendo a decisão proferida no certame, encaminhando o processo à autoridade superior para
julgamento.

_ (12) 3112 9200
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% %% Potim, 1 6  de agosto de 2022.

Bíuno Camilo FFança de Abreu
Pregoeiro
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