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RESPOSTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO
REFERENTE AO PREGA.O ELETRONICO NQ 19.01.2022.01-PE
OBJETO: CONTRATA~Ao DE EMPRESA PARA PRESTA~Ao

DE SERVI~OS DE
TRANSPORTE
ESCOLAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DE
LOCOMO~AO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO DO
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE.
O Pregoeiro da Prefeitura de Municipal Santana do Cariri/CE, e a
sua equipe de apoio, abaixo assinado, instados a se pronunciar acerca do RECURSO

ADMINISTRATIVO, interposto pela empresa JOSE VAGNER MATOS DA SILVA EPP,
CNPJ

nQ 14.650.787

epigrafe,

/0001-41, nos autos do processo

passa a apresentar

suas consideracoes,

de pregao eletr6nico

fazendo-as

pelos

em

fundamentos

fati cos e de direito a seguir elencados:

1.PRELIMINARMENTE
De inicio, certificamos a tempestividade
apresentado

pela licitante

do recurso administrativo

recorrente, diante do que reza o artigo 44 do Decreto

Federal nQ 10.024/19.
Logo, o recurso administrativo

e conhecido.

2. DOS FATOS
Trata-se de recurso administrativo interposto em face da decisao
que desclassificou
identificado,
de transporte

o licitante

recorrente nos autos do processo

de licitacao acima

tendo como objeto a contratacao de empresa para prestacao de services
escolar, objetivando

atender as necessidades de locornocao dos alunos

matriculados nas escolas publicas de ensino do Municipio de Santana do Cariri - CE.
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Com efeito,

afianca a empresa

ofertado o preco mais vantajoso
precos consolidada

se» cfalftalfetr.fe

recorrente

que inobstante

ter

na disputa para o lote 01, teve a sua proposta

sido equivocadamente

desclassificada.

que a referida proposta teria sido encaminhada

de

Nesse sentido, argumenta

temporaneamente,

porquanto,

assim

relata, o pregoeiro teria suspendido a sessao eletronica.
Assim posto, em resumo, sustenta que em face da suspensao
sessao, o prazo aposto no instrumento convocat6rio
de precos somente

poderia ser contado

para a apresentacao

ap6s reabertura

da disputa

da

da proposta
e, em virtude

disso, a proposta seria tempestiva.

Eo

que importa relatar.

3.00 MERITO

Como
modalidade
contratacces

e

cedico,

pregao eletronico
publicas,

com o aumento

em razao

da transparencia

De modo que, passando-se
apresentados

digital,

a

esta sendo mais utilizada para realizar as compras e

permitindo a inversao de fases e com isso a celeridade

argumentos

da acessibilidade

e da agilidade

do

processo,

na conclusao da disputa.

a analise do merito, ap6s exame dos

pela licitante recorrente, o pregoeiro entendeu nao serem

os mesmos pertinentes.

Assim,
disputa,

como pontuado

de modo incontroverso,

pela

empresa

recorrente,

no edital

estava aposto o prazo para a apresentacao

da
da

proposta de precos consolidada, senao vejamos:

8.3 A Planilha
devera

de Custos e Forrnacao de Precos (proposta consolidada)

ser encaminhada

pelo licitante

exclusivamente

via sistema

por outro meio indicado

pelo Pregoeiro,

no prazo de 4 (quatro)

contado

do Pregoeiro,

como

da solicitacao

os respectivos

ou

horas,
valores

a
~e.~u,
..... ,
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readequados ao lance vencedor, e sera analisada

pelo Pregoeiro

no

momento de aceitacao do lance vencedor.
Contudo, todo licitante ao manifestar interesse em participar da
disputa deve estar atento aos regramentos contidos no edital do certame, porquanto

e necessario

a tender as disposicoes ali contidas.

Isto posto, observado que em relacao

a

exigencia

e ao prazo

nenhuma duvida persiste.
Nao obstante, apenas para ilustrar, o prazo estipulado

e

mais do

que satisfat6rio, ex vi, o que disp6e a Instrucao Normativa 3/11 do Ministerio do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao:
INSTRU<;:AO NORMATIVA3, DE 16 DE DEZEMBRODE 2011 MPOG
( ... )

[ ... ] Art. 3Q-A O instrumento convocat6rio devera estabelecer
minimo de 2 (duas) horas, a partir da solicitacao
sistema

eletronico,

complementares,

para

envio

de

documentos

o prazo

do pregoeiro no
de

habilitacao

por fax ou outros meios de transrnissao

eletrcnica,

conforme preve o § 2Q do art. 25 do Decreto 5.450, de 31 de maio de
2005. (Inclufdo pela lnstrucao Normativa nQ 1, de 26 de marco de 2014).
https: //www.migalhas.com.br

/de peso /313122 /prazo-razoavel:

para-envio-da-documentacao-em-pregao-eletronico

Nesse

mesmo sentido,

e

a diccao do artigo

38 do Decreto

10.024/2019, in verbis:
Art. 38. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o
pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta
ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida
melhor proposta, vedada
previstas no edital.

a negociacao em condicoes diferentes das
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§ 1 Q_ A negociacao sera realizada por meio do sistema

e pod era ser

acompanhada pelos demais licitantes.
§ 2Q. 0 instrumento

convocat6rio

devera estabelecer

minima, duas horas, contado da solicitacao
para

envio

complementares,

da

proposta

e,

se

prazo de, no

do pregoeiro no sistema,

necessario,

dos

documentos

adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociacao

de que trata o caput.

Noutro
suposta

alegativa

giro, o cerne da questao

de suspensao

posta

da sessao de pregao

relaciona-se
eletr6nico

apenas

arguida

a

pela

recorrente, ao argumento de que com a suspensao o prazo para apresentacao

da

proposta consolidada tarnbem estaria suspenso.
Todavia, ao contrario dos argumentos
paralisacao

da sessao, conforme demonstra-se

dispendidos,

com os prints extrafdos

nao houve a
do sistema,

abaixo colacionados:

Lic itacao

[11° 919281) o Lote [11° 1)

Mensagem chat
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Lista de mans aqeus
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LOTE I· Convocamos a emprasa JOSE VAGNER MATOS DA SILVA·ME. para no prazo pre\'1-IIO rio
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Santana

do Cariri <licitasantana~~t@g'maiUom._>

·:r~s_@

(sem assunto)
2 mensagens
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Zcwagnerturismo@hotmail.com
Para: "licitasantana2021@gmail.com"

PROPOSTA
5547K

da empresa

JOSE VAGNER

2022

MAROS DA SILVA-ME.

para ,OS
CONSOLIDADA.pdf

Zewagnerturismo@hotmail.com
Para: "licitasontana2021@gmail.com-

0<1r,1

11 de fevereiro

Matos <zewagnerturismo@gmail.com>
<l,cilasantana2021@gmail.corn>
na data e horario de 11/02/2021

De acortJo corn o prograrnado
Ooter o 011'1ook

consolidada

--~-Q:_3':~5'

11 de fevere;;~

Matos <zewagnerturismo@gmail.com>
<hcitasantana2021@gmail.com>

Born dia!segue em anaxo a proposta

-:)

)>

0

ser cfa.lftattel(~e

tr-. Gmail

Obler o Outlook

'°

rJJ.)
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ef61

de 2022 09:49

esta anexada a proposta

,OS

De: Zewaqnertunsrnogqhotrneu.com
Enviado:

Friday, February

Matos <zewagnerturismo@gmail.com>
11, 2022 9:45:01 AM

Para: licilasanlana2021@gma1I

com <lic1tilsantana2021@gma,l.com>

Assunto:

Logo, em conformidade com os prints acima, a solicitacao
da proposta

consolidada

foi feita dia 08/02/2022

as 14:19:16.

Na sequencia, em possfvel observar a inexistencia
tipo de mensagem do pregoeiro suspendendo

de qualquer

a sessao, o mesmo apenas informa que

retornara ao sistema para o prosseguimento das demais fas es. Dessa form a,
depreender

que somente no dia 11 de fevereiro

de 2022

encaminhou a sua proposta de precos consolidada,
estabelecido

que

considerando

e possf vel

a licitante recorrente

descumprindo

assim o prazo

no item 8.3 do edital.

Portanto, considerando
para

do envio

a licitante

apresentasse

que, efetivamente,

a sua

proposta

houve a espera devida

de precos

que o licitante recorrente nao o fez (coma reconhece

administrativo), o pregoeiro,

consolidada

e,

em seu recurso

pela propria natureza da disputa eletr6nica,

~

nao pode

{!(~
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regramento editalicio.
Demais disso, de acordo com o artigo 19 do Decreto 10.024/2019,

e

responsabilidade do licitante obedecer os prazos estabelecidos, devendo estar

atento, mantendo os canais de cornunicacao. Vejamos:
Art. 19. Cabera ao licitante

interessado

em participar do pregao, na

forma eletronica:
( ... )
II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente
documentos

e a proposta e, quando

de habilitacao

via sistema, os
necessario,

os

documentos complementares;
( ... )
IV - acompanhar as operacoes no sistema eletronico

durante o

processo llcitatorio e responsabilizar-se pelo onus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao: (grifo nosso)

Destarte, se trata de salvaguardar a fim de evitar empresas nao
comprometidas com a licitacao, assim como prejufzos para

a

Administracao licitante

ante a inercia dos licitantes.
Nesse passo,

e

mister sopesar o dever de isonomia que deve

existir na disputa, mantendo-a equilibrada entre os participantes que devem ficar
atentos aos comandos da Adrninistracao.
Diante do acima exposto, nao se vislumbra nenhuma ofensa aos
princfpios da vinculacao ao instrumento convocat6rio, da celeridade e do julgamento
objetivo, revelando-se

o comportamento

da Administracao aquiescente com os

7

preceitos legais, nao havendo, portanto, que se aduzir a qualquer anormalidade.

ft
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4. DA CONCLUSAO
Dessa forma, o recurso administrativo apresentado

pela empresa

licitante JOSE VAGNER MATOS DA SILVA EPP contra a sua desclassificacao
conhecido,
. -...

inicialmente

porque tempestivo, e no merito,

e

improvido, mantendo-se

a decisao

exarada .

Essa

e a decisao.
Santana do Cariri/CE, 18 de fevereiro de 2022.
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Lucas Justino Caetano
Pregoeiro
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./

AlckL4 lllu@lm {jotq aff/ll\
Michele Ferreira Goncalves
Equipe de Apoio
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Equipe de Apoio
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