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.  

 
RESPOSTA AO RECURSO  

 
Trata-se de análise de Recurso, dado que não atendeu os pressupostos para aceitabilidade em prazo, referente ao Pregão 

Eletrônico nº 010/2021, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES TFDS., pela 
empresa AF EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ 29.12.216/0001-02. 

 

I. PRELIMINAR 
De acordo com o art. 4º, XVIII, da Lei nº 10.520/2002, a pretensão de recorrer deve ser manifestada de forma imediata e 

motivada ao final da sessão que declarou o vencedor do certame, sendo-lhe concedido o prazo de três dias para a apresentação das 
razões do recurso.  E que, apresentada a intenção de recorrer, cabe ao pregoeiro tão-somente avaliar a existência dos pressupostos 
recursais, o que se restringe à aferição de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse, motivação. Analisado os 
pressupostos recursais foi concedido prazo para apresentação das alegações recursais. 

II.DOS FATOS 

        No dia previamente determinado foi realizado a abertura da Sessão do Pregão Eletrônico nº010/2020SRP, passado a fase de 
lances, ao realizar as documentações referente a propostas constatou-se que nenhuma empresa cumpriu as exigências do edital no 
que refere-se a propostas. 

     Diante do ocorrido foi concedido o prazo do art. 48§3º da Lei Federal 8.666/93 para que as empresas apresentassem nova 
documentação de proposta, o que ocorreu após 8 dias úteis após a abertura de prazo. 

     No dia da apresentação da nova documentação as empresas classificadas em primeiro lugar apresentaram documentação com 
todas as exigências do edital, sendo assim consideradas aptas para próxima fase a “habilitação”, sendo constatado o cumprimento 
das exigências no que refere-se a habilitação, os arrematantes em primeiro lugar na classificação em menor preço por item tiveram 
suas propostas e documentos de habilitação como aceitos e habilitados. 

    Ocorre que a empresa AF EMPREENDIMENTO EIRELI CNPJ29.127.216/0001-02 apresentou intenções de recurso com as 
seguintes motivação “ 

 
INTENÇÃO DE RECURSO: 

 

A licitante AF EMPREENDIMENTOS CNPJ: 29.127.216/0001-02 participante no item 1 teve sua proposta 
injustamente recusada uma vez que o motivo da recusa encontra devidamente apresentado no tempo e hora devidos 
em arquivo que foi anexado em 23/03/2021 em dois arquivos sendo o primeiro a proposta apresentado as 21:50 e a 
carta de apresentação de documentos de habilitação anexado as 21:51, descumprimento do primeiro colocado do 
item 9.31 do edital. 
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 Entendendo ser viável a análise das alegações foi concedida prazo para interposição de recurso, e este foi apresentado dentro do 
prazo legal. 

III- DA ALEGAÇÕES RECURSAIS 

A empresa interpôs recurso com as seguintes alegações: 

RECURSO : 

 

 
AF EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 29.127.216/0001-02, estabelecida à endereço: Rua Itú c/Tapajós, Qd 03 Lt 01/07 – Edif. B&B BUSINESS – Torre 
Company – Sala 602 – Vila Brasilia – Aparecida de Goiânia - GO – CEP: 74.905-700 Telefone: (62)3952-1122, E-mail: licitacao@afempreendimentos.com por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr. GABRIEL PEDRO DE ALMEIDA FARIA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da RG nº. 5651440 SSP/GO 
e CPF nº 022.664.331-05, residente e domiciliado a Avenida W6, 262 - Condomínio Residencial Pátio Andaluz - Casa 78 - Setor Chácara São Pedro - Aparecida 
de Goiânia/GO, vem, com o devido acato, a presença de Vossa Senhoria para apresentar SEU RECURSO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE 
RECONSIDERAÇÃO DA RECUSA DA RECORRENTE EM PRIMEIRO ATO DE JULGAMENTO E COM PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 
PRIMEIRA COLOCADA NO INTEM 1 DO PREGÃO, AMBOS COM A CONVOCAÇÃO DA RECORRENTE PARA A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO ITEM. 
Face às relevantes razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 
 
A respeitável decisão da Ilustríssima PREGOEIRA DA CIDADE DE PLACAS - PA, que recusou em primeiro instante a proposta da recorrente quando da 
convocação com fundamentos nos itens 
“6.4.6. Que declare que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009, devendo 
ser apresentada junto ao documento anexo do item 8, sob pena de ser desclassificado. 
 
6.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal, devendo apresentar declaração junto aos documentos do item 8, sob pena de desclassificação e tambem registrou 
texto diverso do necessário da proposta que não mudava a essência da proposta. 
Carece que seja revista e reformada, eis que tal recusa está em desarmonia com a nossa legislação, o edital e os fatos, estando a merecer reparos, senão 
vejamos: 
Edital devidamente formulado em 33 tópicos/fases e VI (seis) anexos todos devidamente enumerados, dispostos em ordem cronológica de acontecimentos 
conforme preceitua o Art. 4º, Lei 10520/2002. 
Cada tópico/fase traz seus sub itens que são determinantes comandos da execução de dado momento então vejamos os sub itens que fundamentam a recusa 
derivam do item 
6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO, e ainda são variações do sub item 
6.4 - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
arts. 42 a 49; nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento 
no certame; nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá 
o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno 
porte. 
Esses sub itens que fundamentam a recusa são condição de participação que foram devidamente assinalados no sistema, estando essas declarações feitas 
mesmo anteriores a proposta e a um toque da eminente pregoeira no sistema comprasnet, e tambem a recorrente enfatiza a apresentação do Documento do sub 
item 8.2, que contém tais declarações conforme Anexo IV do Edital, anexado como parte da proposta no sistema no dia 23/03/2021 proposta e a carta de 
apresentação com diferença de um minuto cada, a verificação esta ao alcance da eminente pregoeira, ademais o Anexo não traz em sua exemplificação como 
modelo e sim como formulário a ser preenchido o que foi prontamente feito e observado pela licitante. 
Assim sendo a fundamentação para a recusa mostra se cumprida na sua totalidade motivo pelo qual pedimos o retorno aquele dado momento para que seja a 
recorrente convocada a apresentação da proposta final, porem sendo outro o pensamento e julgamento da eminente pregoeira passaremos a defender o principio 
da eventualidade elencando os acontecimentos que se sucederam. 
Recusada todas as propostas passou a eminente pregoeira a convocar para apresentação de novas propostas, momento em que a convocação da primeira 
colocada no item 1 (um) do pregão aconteceu, a mesma descumpriu comando editalíssimo de fundamental importância destacado no sub item 9.31, pois se trata 
da assinatura digital da proposta. 
 
Assim se for o pensamento da pregoeira em manter a recusa, a recorrente pede a desclassificação da primeira colocada no item 1 (um) por descumprimento de 
requisito editlacio e a convocação da empresa AF EMPREENDIMENTOS segunda colocada. 
 
DIANTO DO EXPOSTO, requer-se que seja conhecido o presente recurso e, ao final, julgando provido, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, 
com efeito seja revista a recusa, na parte atacada neste, declarando-se a empresa AF EMPREENDIMENTOS, em consonância com os princípios acima, 
notadamente, por questão de inteira JUSTIÇA! Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa PREGOEIRA reconsidere sua decisão e, na 
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hipótese não ocorrer, faça este subir, devidamente informado à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n. º 8.666/93, observando-se 
ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo. 
 
 

  

IV-DAS CONTRARRAZÕES 

Não houve apresentação de contrarrazões. 

V- DA ANALISE DO MERITO DO RECURSO 

A Recorrente informa em sua intenção de recurso que apresentou os documentos faltantes no tempo e hora devidos em arquivo no 
dia 23/03/2021 em dois arquivos sendo o primeiro a proposta apresentado as 21:50 e a carta de apresentação de documentos de 
habilitação anexado as 21:51, descumprimento do primeiro colocado do item 9.31 do edital.  

Ocorre que analisado o documentos para proposta, não consta as declarações exigidas no item 6.4.6 e 6.4.7, sendo apenas 
apresentado a proposta e carta de apresentação de habilitação, e que este não possuem nenhum conteúdo referente ao exigido nos 
itens acima. 

 

A recorrente alega ainda que, as exigências encontram-se em tópicos diferentes do tópico da proposta. Ora, o edital precisa ser 
atendido na sua integra, não discordância de item, passo a transcrever na integra a exigência dos itens: 

“6.4.6. Que declare que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de 
setembro de 2009, devendo ser apresentada junto ao documento anexo do item 8, sob pena de ser desclassificado” 
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“6.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 
nos incisos III e IV do art. 1º e no 
inciso III do art. 5º da Constituição Federal, devendo apresentar declaração junto aos documentos do item 8, sob pena de 
desclassificação” (grifo nosso) 
  
Data vênia, não resta dúvida que o documento deve ser apresentado em conjunto com os documentos de proposta. A recorrente 
afirma ainda que declarou via sistema as declarações do item que foi desclassificado, no entanto, deixou de apresentar em conjunto 
com os documentos de proposta. Além disso, a Recorrente teve o segundo menor preço, e a empresa classificada e habilitada 
apresentou o primeiro menor preço, sendo assim, a classificação da empresa após a aplicação do art.48§3º da Lei Federal 8.666/93 
trás economia e atende todas as necessidades da Administração Pública, e ainda, sem trazer prejuízo a empresa recorrente, sendo 
que esta descumpriu as exigências do edital e ainda não apresentou o menor preço. Considerando que as declarações via sistemas 
vinculam os licitantes, devem ser consideradas. Diante disso, há de haver tratamento igualitário a todos os licitantes, e assim sendo, 
tanto o recorrente, quanto o licitante primeiro classificado, arrematante, preencheu via sistema as declarações que motivaram as suas 
desclassificações, assim, atenderam as exigências do edital.  
 
Além disso, a Recorrente solicita a desclassificação da primeira classificada considerando que esta não atendeu o item 9.31 “A 
pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas (1) horas, envie a proposta adequada ao último lance 
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados; Após a negociação do preço, a pregoeira iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta, devendo todos os documentos referentes a proposta serem assinados digitalmente e apresentados nesse 
momento” 
 
Ora a recorrente solicita desclassificação da primeira classificada, que apresentou o menor preço e ainda atendeu as exigências do 
edital, por mero formalismo, sendo que os documentos apresentados pela recorrente também não encontram-se assinados 
digitalmente. Considera-se irrelevante dado que o acesso a plataforma é através de acesso digital seguro, e de responsabilidade do 
licitante. 
 
VI- DECISÃO. 
 
Diante o exposto, conheço o recurso, e considerando a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, bem como, o 
atendimento as exigências editalíssimas, nego provimento. Mantenho a decisão classificado e habilitado a empresa INDUSTRIA E 
COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA CNPJ nº 07.628.070/0001-38 para o item 01. Na oportunidade, registra-se que, 
considerando que assim como a recorrente a empresa INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA CNPJ nº 
07.628.070/0001-38 no dia da abertura da sessão do Pregão Eletrônico nº010/2021SRP já havia preenchido via sistema as 
declarações exigidas no edital, assim como a recorrente. Portanto, não alterou as classificações das empresas.  
 
Remeta-se a decisão para autoridade superior. 
 
20 de Abril de 2021, Placas – Pará. 
 
 

Shayane Nayara Farias Kostov 
Pregoeira Municipal 
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