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Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de Balsas/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N^: 16082/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N^ 39/2021

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de instalação de componentes para
semáforos veicular e de pedestre com fornecimento de materiais, no Município de
Balsas-MA, sob demanda [ordem de serviço).

RECORRENTE:

TECTRANS EIRELI

RECORRIDA:

ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA

CONTRARRAZOANTE:

ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA

^  . ....

l. DO RELATÓRIO

No teor deste processo licitatório, cujo objeto é a contratação de

empresa especializada para prestação de serviços de instalação de componentes
para semáforos veicular è de pedestre com fornecimento de materiais, no

Município de Balsas-MA, a licitante recorrida ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LTDA, inicialmente restou classificada e habilitada para o certame deste objeto em

questão, sendo posteriormente contestada através das razões recursais a seguir

èxpostas.

Aberta a fase recursal, as recorrente TECTRANS EIRELI interpôs

recurso contra a decisão da Pregoeira responsável pela condução do certame,

decisão esta que classificara e habilitara a recorrida, vindo a recorrente expor suas

razões de fato e direito, que serão a seguir demonstradas.

Posteriormente à interposição do recurso pela licitante recorrente, fora

aberto prazo para contrarrazões, tendo a recorrida ELETRO RUN SINALIZAÇÃO
VIÁRIA LTDA apresentado contrarrazões dentro do prazo legal.

Após, os autos processuais, juntamente com os recursos e

contrarrazões, foram remetidos para a Douta Procuradoria Geral do Município,

para que efetuasse análise do mérito e emitisse parecer jurídico acerca do teor das

razões e contrarrazões recursais.
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Desta forma, os autos deste processo foram encaminhados a esta

Autoridade Superior, para que sejam avaliadas as razões e contrarrazões recursais,

que serão assim objetos desta decisão.

2. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE;

a) Legitimidade - A recorrente TECTRANS EIRELI, bem como, a
contrarrazoante ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, comprovaram
suas legitimidades através dos seus credenciamentos, que as qualificam-como
licitantes, bem como, por terem manifestado seu interesse de recorrer durante
a sessão, conforme ata;

b) Tempestividade - A recorrente, bem como, a contrarrazoante,
apresentaram suas razões e contrarrazões recursais, respectivamente, dentro
do prazo legal;

c) Cabimento - As razões e contrarrazões fundamentam-se no disposto no art
109, da Lei n^ 8.666/93, expondo suas razões de fato e de direito que
entenderam ser pertinentes.

3 - DA FUNDAMENTAÇÃO

3.1 - RECURSO TECTRANS EIRELI

No âmbito deste certame, a recorrente TECTRANS EIRELI se Insurge

contra a decisão da Pregoeira que habilitou a empresa ELETRO RUN SINALIZAÇÃO
VIÁRIA LTDA. Em tese de suas alegações, a recorrente contesta a ilegalidade da
classificação da recorrida, uma vez que, supostamente houvera problemas de
conexão por parte da recorrente no âmbito do Portal de Compras Públicas
(plataforma onde é realizado o pregão], restringindo süa participação, e

consequentemente a competitividade do certame, e que, por esta razão, alegara ser

irregular a classificação da licitante recorrida. Em tese de suas razões, a recorrente

aduz que "por questões de ordem técnica, especificamente, desconexão do sistema

durante o transcorrer do pregão eletrônico, a TECTRANS ofereceu lance três vezes

durante 2 minutos entre (11:19:07 e 11:21:07] porém o sistema não recebeu" e

que, por esta razão, a "sessão restou inviabilizada, o que ocasionaria sua

suspensão/paralisação com a sua posterior retomada em momento oportuno",

afirmando ainda que "não ocorrera o procedimento adequado, ocasionando um

claro descumprimento da lei e conseqüente mácula do processo licitatório em

tela."
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Em sede de suas contrarrazões, a recorrida defende-se e contesta

acerca da inadmissíbilidade das razões recursais da recorrente, visto que, a

alegação da recorrente " é muito duvidosa e pouco provável, pois, se a alegação da
Recorrente é de que todo o sistema falhou, provavelmente só falhou com esta, pois
a Defendente ELETRO RUN afirma que, em MOMENTO NENHUM observou falhas
no portal de compras, participando do pregão assiduamente ofertando lances
seqüenciais, onde sagrou-se vencedora de forma incólume e justa."

Esta Autoridade Superior, no constante de suas prerrogativas, em

análise às as razões e contrarrazões, faz necessário destacár que, as alegações da

recorrente encontram-se baseadas em um fato que, até o presente momento,

demonstra-se desconhecido e não identificado no âmbito do portal de compras

públicas, seja pela pregoeira responsável pela condução do certame, seja pelos
demais licitantes, vez que, conforme análise da ata de realização dos lances, não
identificou-se qualquer demonstração de falha, suspensão, pane no sistema,
desconexão, bloqueio, paralização ou qualquer evento que tenha restringido ou
prejudicado a participação, seja dos licitantes, seja da pregoeira.

Nesta esteira, cabe destacar ainda que, diante de eventual

acontecimento, ao menos com a finalidade de demonstração do problema ocorrido,

dever-se-ia o recorrente demonstrar provas inequívocas de tal acontecimento,

visto que, como já dito, não fora identificado em nenhum momento da sessão
eventuais falhas ou problemas na plataforma Portai de Compras. No entanto, em

tese de suas razões recursais, momento oportunizado para a demonstração do

suposto problema ocorrido, a recorrente não juntou/apresentou qualquer prova
acerca do ocorrido, tais como, prinfs (capturas de tela), imagens, mensagens do
sistema ou qualquer outro meio demonstrativo de que o fato realmente haveria
acontecido, tendo o mesmo limitado-se, tão somente, a trazer supostas alegações

acerca do ocorrido.

Não obstante, faz-se necessário destacar que, ainda que houvesse

ocorrido a indisponibilidade do sistema entre 11:19:07 e 11:21:07, conforme alega

a recorrente, tal fato não ocorrera aos demais licitantes nem à pregoeira, e que,

diante da possibilidade de uma possível desconexão, essa poderia ter se dado por
fatores como conexão à internet, queda(piques} de energia elétriça, ou até defeito

no console (computador ou notebook) do próprio recorrente, fato que, em

momento algum, autoriza/justifica a anulação de um certame, tampouco, a

desclassificação de uma empresa idoneamente classificada. Ressaltando ainda que,

como é de amplo conhecimento licitatório, os problemas e prejuízos com a

desconexão de um licitante nos portais, por quaisquer que sejam os fatores, são

por sua conta e risco, visto que, restringir a participação dos demais licitantes por
um problema pessoal de um único licitante, estar-se-ia frustrando e inobservando
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todos os princípios relacionados à competitividade do certame e à impessoalidade
daqueles responsáveis pela sua condução, bem como às leis vigentes. Neste

sentido, dispõe o Decreto n- 10.204/2019:

Art 19. Caberá ao lidtante interessado em participar do pregão, na

forma eletrônica:

IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo

licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de

negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema

ou de sua desconexão;

J  Ainda neste mesmo sentido, em análise ao edital do referido processo

licitatório, este prevê que:

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema

eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo

ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Não obstante, nesta mesma linha versa a legislação municipal, no

tocante ao estabelecido no Decreto Municipal n- 031/2020, dispõe:

Art. 18 - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão:

d] acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo

licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de

negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema

ou de sua desconexão.
y

Ainda neste sentido, a referida documentação, bem como, as razões

recursals foram remetidas e submetidas à análise da Douta Procuradoria Geral do

Município, para que esta se manifestasse no sentido de auxiliar na decisão desta

Pregoeira. Nesse sentido, em tese de seu parecer jurídico a Douta Procuradoria se

manifestou:

"Se algum licitante desconectar-se do sistema eletrônico, por qualquer

motivo, os prejuízos advindos de sua desconexão serão arcados

unicamente por ele, conforme consta nos artigos mencionados.

Vale frisar que a recorrente não trouxe nenhum documento que

comprove as suas alegações, ou seja, não comprova que houve falha do

sistema.

Como se verifica, a desconexão do sistema ocorreu apenas para o

recorrente, sendo que a outra licitante e a pregoeira não relataram

nenhum problema.
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Conclui-se, portanto, que as alegações trazidas pela recorrente não
merecem ser acolhidas, opinando esta Procuradoria pelo
indeferimento do recurso apresentado contra a empresa ELETRO RUN

SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA."

Portanto, diante todo o acima exposto, com base no Parecer Jurídico

expedido pela Douta Procuradoria Geral do Município, e em observância aos
aspectos e dispositivos legais, aos termos do edital e posicionanlentos
Jurisprudenciais, conclui-se que, as razões de fato e mérito arguidas pela
recorrente não merecem prosperar.

Desta forma, esta Autoridade Superior decide pela IMPROCEDÊNCIA
das razões recursais interpostas pela recorrente TECTRANS EIRELl, bem como,
decido por MANTER a decisão da Pregoeira que classificou e habilitou à recorrida,
permanecendo, portanto CLASSIFICADA e HABILITADA a empresa recorrida
ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.

4 - CONCLUSÃO

É certo que o Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio, bem como Esta
Autoridade Competente buscam incansavelmente o respeito que lhe é devido, pelo
cumprimento de todos os deveres legais estabelecidos pela Constituição Federal,
pela Lei n- 8666/93 e pela Lei n° 10.520/02.

Nos termos do artigo 3^ a licitação destina-se a garantir a

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção dá proposta mais
vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da Legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade, e dos que lhes são correlatos.

A decisão do Pregoeiro e a sua Equipe de Apoio foi alicerçada nos
termos legais e entendimentos legais, bem como nos termos do edital e exame da
documentação apresentadas pelas empresas participantes.

Portanto, no exame aprofundado dos autos e dos elementos neles

contidos, bem como, da análise do mérito recursal da recorrente e contrarrazões

da recorrida, esta Autoridade Superior se posiciona nos seguintes termos:

a] Decido pela IMPROCEDÊNCIA das razões recursais interpostas pela recorrente
TECTRANS ElRELI;
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b) Decido por MANTER a decisão da pregoelra responsável pelo certame, decisão
esta que classlfícou e habilitou empresa recorrida ELETRO RUN SINALIZAÇÃO
VIÁRIA LTDA, restando esta, portanto, CLASSIFICADA e HABILITADA.

c) Dar ciência da decisão a todos os licitantes;

d) Pelo prosseguimento e continuidade dos atos processuais.

Balsas /MA, 19 de agosto de 2021.

Camila Ferreira Costa

Secretária de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária
(Autoridade Competente]


