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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE POTIMISP

REFERÉNCIA: Razões de Recurso Administrativo - PREGÃO ELETRONICO Nº  055/2021

OBJETIVA CONCURSOS LTDA., empresa estabelecida à Rua Casemiro de Abreu, n.º 347, Bairro
Rio Branco, em Porto Alegre (RS). inscrita no CNPJ sob n.º 00.849,426/0001-14, já qualificada no
processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Presencial N.º 08/2017, vem, por meio de sua
representante legal, com fulcro no Art. 4º da  Lei n.º 10.520/02 e nos termos do Edital de Licitação em
epígrafe, apresentar

RAZÓES DE RECURSO ADMINISTRATIVO

contra a decisão do Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de Potim/SP, que devido a confusão na
oferta dos lances, para regular ocorrência do Pregão Eletrônico, pendeu-se em esclarecimentos por
parte do Pregoeiro, cujos quais não advieram no  transcorrer do Pregão e, culminou na negociação entre
a Administração Pública e a licitante Reis e Reis Auditores Associados EPP, causando estranheza nesta
recorrente, considerando que o lance ofertado pela Objetiva Concursos Ltda é permeado de
vantajosidade se comparado com o lance ofertado pela licitante Reis e Reis Auditores Associados EPP.

E, sobretudo, a confusão ocorrida no Pregão Eletrônico suscita revisão por parte do Pregoeiro e
provimento do presente Recurso Administrativo, 3 fim de que, não haja violação do princípio da
isonomia e da  simplicidade (este proveniente da modalidade do Pregão) mas, especialmente, porque o
ocorrido, diverge de plano da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e
probidade administrativa. Conforme passará a dispor

I -  DA TEMPESTIVIDADE DO PROTOCOLO DAS RAZÓES DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Em preliminar, é de se assinalar que o presente recurso está em consonância com o prazo disposto
no  Art. 4º, XVIII da  Lei n.º 10.520/02, qual seja o de  03 (três) dias posteriores à data da decisão que
desclassificou 04 participantes.

|| - DA SITUAÇÃO FÁTICA

Apesar de reconhecer a competência, honestidade e conhecimento do Ilmo. Pregoeiro. o recorrente
apresenta as razões pelas quais, in casu, a decisão pela qual exsurgiu a negociação diretamente com
a empresa Reis e Reis Auditores Associados EPP, restou equivocada, merecendo os  devidos reparos.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que a Objetiva Concursos Ltda. manifestou sua intenção de recorrer
ao final da sessão, conforme se depreende da respectiva ata, cumprindo o que prevê o art. 4º, inc. XVIII
da  Lei nº 10.520/2002.

No dia 09 de novembro de 2021 foi iniciado 0 Pregão Eletrônico nº 055/2021, com 06 (seis)
participantes, quais sejam a recorrente, Instituto de Apoio e Des. Institucional do Brasil — IADEB,
Maranatha Assessoria em Concursos e Projetos Ltda.; Unisip — Universo Serviços Públicos Ltda.;
Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativo Eireli Epp e Reis e Reis Auditores Associados
EPP. O sistema utilizado para a realização do certame foi o Bolsa Nacional de Compras, plataforma
exclusiva para realização de Pregões Eletrônicos.
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O objeto do presente certame vincula-se à contratação de Empresa para Realização de Processo
Seletivo para Educação, Saúde e Administração da Administração Pública da Municilidade de Potim no
Estado de São Paulo.

O recebimento das propostas iniciou-se em 23 de outubro de 2021, cujas análises foram aprazadas
para o dia 09 de novembro de 2021 . Já os lances começaram a ser ofertados às 10:01:45 do referido
dia 09, conforme é possível verificar da descrição analítica da ocorrência do Pregão. Senão vejamos:

Ocorre que, quando da ocorrência do Pregão, em detrimento à análise das propostas, incidiu-se a
desclassificação das licitantes Maranatha Assessoria em Concursos e Projetos Ltda; Instituto de Apoio
e Des. Institucional do Brasil — IADEB; Unisisp - Universo Serviços Públicos Ltda e Aplicativa Serviços
de Apoio e Gestão Administrativa Eireli EPP pela inexequibilidade das propostas. Seguindo-se na
disputa a Objetiva Concursos Ltda. e a empresa Reis e Reis Auditores Associados EPP.

Conforme é possível extrair da plataforma Bolsa Nacional de Compras, e confusão quanto aos lances
ofertados operou-se quando do início do Pregão Eletrônico, sendo exarado pelas licitantes a
necessidade de que o Pregoeiro se manifestasse a respeito dos lances inexitosos lançados pelas
participantes. Senão vejamos e exemplificar a confusão ocorrida:

09/11/2021 10:10:53 PARTICIPANTE 040 Não consigo enviar lance!

09/11/2021 10:09:09 PARTICIPANTE 040 Não é possível enviar lance?
Bom dia Sr. Pregoeiro. Tenho a mesma dúvuda do partici
pante 032

09/11 /2021 10:08:17 PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 032:  Estamos verihcando!

E M M / 2 0 2 1  10:07:47 PARTICIPANTE 080 Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 0,05.

09/11/2021 10:06; PARTICIPANTE 0.32 B º m  (19,e
gem conforme item 9.5.1 do edital?

09/11/2021 10:08:27 PARTICIPANTE 080

Destaca-se que. além dos questionamentos de dificuldades de envio de lance, suscitados por outras
licitantes. a Objetiva Concursos Ltda ofertou um lance teste, isto é, a porcentagem de 0,05, uma vez
que o sistema não acusava se havia ocorrido o envio ou não, quando para surpresa do representante
da mesma, o sistema havia gerado o lance, o que, prontamente, foi requerido pela recorrente o
cancelamento do lance ofertado, conforme é possível verificar da imagem acima colacionada. Sendo
que a licitante aguardava o posicionamento do Pregoeiro acerca do cancelamento requerido.

Porquanto, diante dessas intercorrências e dificuldades de proceder com a oferta de lances, somado
ao lapso temporal entre os primeiros questionamentos dos participantes e a ausência de manifestação
do Pregoeiro, agregado à deficiência de informação do sistema, urge-se que chame-se este Pregão à
ordem para o devido andamento da licitação. Especialmente, porque, após essa inconstância
procedimental, verificou-se pela licitante que às 10:30, ocorreu a desclassificação das propostas em
razão da inexequibilidade apresentadas pelas empresas Maranatha Assessoria em Concursos e
Projetos Ltda; Instituto de Apoio e Des. Institucional do Brasil - IADEB; Unisisp - Universo Serviços
Públicos Ltda e Aplicativa Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Eireli EPP.

Sucede-se que, embora não houvesse dúvida quanto à forma de oferta de lances, isto é, por
porcentagem de desconto, haja vista o item 8.1.1 (percentual de desconto por lote) ainda assim, o
procedimento necessitava d e  um posicionamento do Pregoeiro esclarecendo os questionamentos
realizados pelas licitantes, já que, prosseguiam-se na disputa a recorrente Objetiva Concursos Ltda. e
a licitante Reis e Reis Auditores Associados EPP.
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Corolário da  verificação da plataforma da Bolsa Nacional de Compras. desde às 10:06 até a última
manifestação da negociação direta entre o Pregoeiro com a licitante Reis e Reis Auditores Associados
EPP não ocorreu intervenção ou informação do mesmo a Em de esclarecer as dúvidas já realizadas,
inclusive. é possível extrair do rol de mensagens trocadas que até mesmo a empresa Reis e Reis
Auditores Associados EPP tinham questionado o Pregoeiro acerca da forma de lances e não obtiveram
retorno quanto a isso.

Ocorre que, a partir da decisão de desclassificação das quatro empresas já citadas, o lance ofertado
d e  0,01 pela recorrente não foi considerado pelo Pregoeiro, uma vez que o mesmo já estava em
negociação diretamente com a empresa Reis e Reis Auditores Associados EPP para espanto e
surpresa do  representante da recorrente, que ainda aguardava a análise por parte do Pregoeiro tanto
acerca da ausência de informação do sistema em que se realizava o pregão, uma vez que a plataforma
não recebia os lances ofertados. Assim como, a licitante também aguarda esclarecimentos acerca dos
lances das empresas desclassificadas e do lance ofertado pela Objetiva Concursos Ltda, no percentil
de 0,01.

Quando, vislumbrou-se a negociação entre o Pregoeiro e a licitante Reis e Reis, recorrente apresentou
sua manifestação de intenção recursal para fim de pugnar pelo cancelamento da sessão ocorrida no
dia 09 de novembro de 2021 em especial até a desclassificação das propostas, cuja disputa restou
entre Objetiva Concursos Ltda. e a Reis e Reis Auditores Associados EPP., uma vez que é transparente
a ausência de retorno e esclarecimento por parte do Pregoeiro dos questionamentos realizados e da
própria plataforma que o ato ocorreu.

Perceba-se, que o que se intenta neste recurso é que o procedimento de  Pregão Eletrônico ocorra com
a garantia dos princípios basilares da Licitação, que é, de raso a isonomia entre as licitantes com as
ofertas de Iances'.

As flagrantes situações ocorridas no Pregão Eletrônico fazem com que não pareça exagero tratar a
situação como uma restrição indevida à competividade, sendo para tanto necessário que o Pregoeiro
reveja o s  atos até então praticados.

E alternativamente, não concordando o Pregoeiro com a anulação parcial da sessão realizada, isto é,
até à desclassificação das empresas Maranatha Assessoria em Concursos e Projetos Ltda; Instituto
de Apoio e Des. Institucional do Brasil — IADEB; Unisisp - Universo Serviços Públicos Ltda e Aplicativa
Serviços de Apoio e Gestão Administrativa Eireli EPP, seja determinado pelo Pregoeiro a anulação total
do ato, para fins de realização da  sessão com vistas à garantia dos princípios basilares da Licitação.

Porque, como se pode ver, é possível extrair do histórico de mensagens, que há  um vácuo entre os
questionamentos realizados, os lances ofertados, a desclassificação ocorrida e a negociação direta
com a empresa Reis e Reis Auditores Associados EPP. Logo, não subsiste a justificativa da
Administração no sentido de negociar diretamente com a citada empresa, sendo que a recorrente
além de  ofertar lance mais vantajoso, aguardava posicionamento do  pregoeiro no  que diz respeito
ao ocorrido em todo o ato.

Houve. portanto, vício no elemento motivação do ato que excluiu o recorrente do rol lances
vantajosos do certame, bem como, há ausência de motivação que justifique a negociação direta com

* JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Sistema de Registro de Preços e Pregão Presencial e Eletrônico. 3' ed.
rev.,atualiz. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009. pp. 451.
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a empresa Reis e Reis, motivo pelo qual deve ser anulado a fim de evitar insurgência a instâncias
superiores.

Em sendo assim, conforme já anteriormente destacado, a Lei de Licitações determina claramente a
necessidade de que o procedimento licitatório, cujo qual é regido por leis específicas, devem seguir
estritamente o que regem os fundamentos e principiologia Iicitatón'a, como forma de preservar os
interesses do órgão contratante e a isonomia entre os envolvidos. Isto porque é evidente a violação da
isonomia e legalidade do ato em si.

IV — DOS REQUERIMENTOS
Face ao exposto, a Recorrente REQUER o recebimento do presente Recurso

Administrativo para:

a) ANULAR PARCIALMENTE a sessão ocorrida no dia 09  de novembro de 2021,
retomando-se a continuidade da sessão a partir da desclassificação das
empresas com propostas consideradas ínexequíveís, oportunizando-se a
isonomia entre a licitante Objetivª e Reis e Reis Auditores Associados EPP.

b) Ou, alternativamente a ANULAÇAO da sessão ocorrida no dia 09 de novembro
de 2021 EM SUA TOTALIDADE, garantindo um procedimento licitatório justo e
competitivo, ainda que simples, mas com vistas à incolumidade do que
determinam os ditames legais.

c) Requer ainda que, caso não seja reconsiderada a decisão ora recorrida, sejam
enviadas as presentes razões à apreciação da autoridade hierarquicamente superior, para os fins de
direito, conforme prevê o parágrafo 4º do art. 109 da  Lei Federal Nº 8.666/93.

Nesses termos,

Pede e espera deferimento.

Porto Alegre/RS, 11 de novembro de 2021.

Obje 'va Concursos Ltda.


