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PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 093/2021
PREGÃO ELETRÓNICO Nº 055/2021
EDITAL Nº 073/2021

JULGAMENTO DE ECURSO ADMINISTMTIVO

Ref.: Recurso interposto no Pregão Eletrônico acima cujo objeto é &] Contratação de Empresa
para Realização de Processo Seletivo para Educação, Saúde e Administração, conforme as
especificações constantes do Edital e seus Anexos, sendo a recorrente a empresa OBJETIVA
CONCURSOS LTDA.

Trata—se de Recurso Administrativo interposto pela empresa OBJETIVA CONCURSOS
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número OO.849.426/OOO1-14,
contra a decisão da Pregoeira em referência ao resultado da sessão de abertura do Pregão
Eletrônico, e Contrarrazão pela empresa REIS E REIS AUDITORES ASSOCIADOS EPP.

DO PEDIDO
Em síntese, a empresa recursante requer a anulação parcial ou total da sessão de abertura

ocorrida em 09/11/2021 às 10h00min, por entender que houve falta de informação pela Pregoeira
acerca da solicitação de informações pelos licitantes durante a sessão de abertura do Pregão,
tendo em vista que houve confusão por parte dos licitantes no início da fase de lances do Pregão.

Já a contrarrazoante visa demonstrar a falta de fundamentos do recurso interposto,
alegado que o mesmo avisa somente prejudicar o processo licitatório citado.

DA TEMPESTIVIDADE .
Cabe ressaltar que o referido recurso—administrativo e sua contrarrazão foram realizados de  forma
tempestiva, obedecendo ao prazo e forma estabelecida em Edital.

DO MÉRITO
Em análise do mérito, quanto aos pontos levantados pelo recursante e contrarrazoante,

conforme entendimento da Pregoeira, tem-se as seguintes considerações e entendimentos:
&) Em que pese às razões despendidas no recurso, o critério de julgamento do p

recesso licitatório foi o MENOR PRE 0 POR APLICA ÃO DO MAIOR PERC
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DESCONTO POR LOTE, amplamente especificado no preâmbulo do Edital, bem como no item
09 do Edital, onde se pode verificar claramente o procedimento que se seguirá nas fases de
classificação, lances e negociação do Pregão;

b) Desta forma, & Pregoeira, ao verificar que as propostas dos licitantes INSTITUTO DE
APOIO E DES. INSTITUCIONAL DO BRASIL — IADEB, APLICATIVA SERVIÇOS DE APOIO E
GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI EPP, UNISISP - UNIVERSO SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA,
MARANATHA ASSESSORIA EM CONCURSOS E PROJETOS LTDA, foram feitas de forma
incorreta, considerando o valor total do lote, e não a porcentagem de desconto sobre o valor total
do lotes, e sendo este um erro não sanável na sessão, procedeu a desclassificação da propostas
dos licitantes citados, pois o valor indicado pelas mesmas, aliado ao critério de julgamento do
presente Pregão, às torna inexequíveis, e para cada desclassificação da proposta foi inserida a
devida justificativa:
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c) A recursante cita que houve ausência de  informação por parte da Pregoeira quanto aos
questionamentos realizados acerca da dificuldade que os licitantes estavam tendo ao efetuar os
lances, porém ocorre que tal dificludade se propiciou devido às próprias propostas iniciais dos
licitantes estarem em desacordo com o especificado em Edital. Ao verificar tal dificuldade, &
Pregoeira procedeu à desclassificação das propostas que foram descosideradas inexequíveis,
motivando sua ação. Feito isso, foi visível à todos o ocorrido e o motivo pelo qual a
impossibilidade do envio dos lances, assim como é possível verificar através do histórico de
mensagens a confusão gerado pelas propostas que foram desclassificadas;

d )  E m  detrimento do  citado pela recursante, em nenhum momento houve exclusão de
nenhum participante da etapa de lances, como pode ser observado na Ata de Sessão e histórico
de mensagens, tendo todas as fases da licitação respeitado o prazo, quando determined
caso da fase de lances, especificado em Edital;
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e) Enfim, a licitante recursante elaborou sua proposta com desconto inicial de 0,01%, e
conforme a mesma cita em recurso, procedeu à lance 0,05% de desconto sobre o valor total
global do lote.

CONCLUSÃO
A Pregoeira, pelas razões de fatos e direitos aduzidas, após análise do recurso interposto e

sua contrarrazão, opina pelo indeferimento ao recurso interposto pela empresa OBJETIVA
CONCURSOS LTDA; acata os apontamentos da contrarrazão protocolada pela empresa REIS E
REIS AUDITORES ASSOCIADOS EPP, confirmando a decisão proferida em ata sobre a
habilitação da contrarrazoante, e ainda, conforme item 9.2.3 do Edital, julga a proposta da
empresa recursante como desclassificada, tendo em vista o não atendimento ao desconto mínimo
inicial solicitado em Edital de 1,00%, encaminhando este relatório à apreciação superior.

Potim, 22 de  novembro de  2021.
. _ _ _ i

Evelin Franciane da S' Santos
Pregoeira

faz?/nm! ? mw: Á ' 041 ªº- ªz"
f mm;/;;?) nª! “Véiª/z" [% É

& &
RaçhaaCmYm“É“? Mªªs“

MauSecxeftatââãã çíáglªdepotim
Pre 61

&) Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101 - Centro - Potim - SP - CEP: 12525-000

e (12) 3112 9200



W W  “

dw *
ERICA SOLBR SANTOS DE OLIVEIRA

CPF: 266.064.008-48
Prefeita Municipal .

Prefeitura Mumcnpal de Potun
ola.) H ! a_L


	d7875824eb6f4213ceaaa14efe12a387d7dd00cfea1f764f8d1234485e7fa788.pdf
	d7875824eb6f4213ceaaa14efe12a387d7dd00cfea1f764f8d1234485e7fa788.pdf
	d7875824eb6f4213ceaaa14efe12a387d7dd00cfea1f764f8d1234485e7fa788.pdf
	d7875824eb6f4213ceaaa14efe12a387d7dd00cfea1f764f8d1234485e7fa788.pdf

