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tLUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA E DOUTOS MEMBROS INTEGRANTES DA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BALSAS - MA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO NR.: 11173/2021

PREGÃO ELETRÔNICO NR. 28/2021

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA, pessoa jurídica a de direito privado já

devidamente qualificada nos autos do Pregão Eletrônico np 017/2021 Registro de
Preços, comparece respeitosamente à presença de Vossas Senhorias para apresentar.

CONTRARRAZÕES

o recurso administrativo interposto pela empresa: R7 DIGITAL INFORMÁTICA E

SERVIÇOS LTDA. - ME pelos fatos e fundamentos que a seguir passa a expor,

fundamentar e comprovar para ao final requerer:

I - RESUMO DA PRETENSÃO: A prefeitura municipal de Balsas - MA, através de
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio instaurou procedimento licitatório intitulado Pregão

Eletrônico n® 28/2021, tipo menor preço por item, cujo objeto consiste no "Registro de
Preço para Futura e Eventual Contratação de empresa para o fornecimento de

materiais permanentes e suprimentos de informática, visando atender a grande

demanda das secretarias do município de Balsas-MA."

Neste contexto, destaca-se que o Item 8.3. do Edital diz o seguinte; "Será

desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão ns 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.".

Assim, por preço inexequível, entende-se que aquele altamente baixo em
relação ao proposto no Edital. Neste sentido, a empresa ofertou lance para os itens 87
e 88, 460% e 465% respectivamente mais baixo que o do Edital, tornando assim os

mesmos totalmente inexequíveis.

A licitante alega que não deveria ter sido desclassificada por que a exigência
não consta do Edital. Ocorre que o item 8.3 já descrito acima é bastante claro no
sentido de deixar claro que as propostas com valores manifestamente inexequíveis
serão desclassificadas. Paralelo a isso, o item 8.3.1., vem justamente para esclarecer o
que é uma proposta inexequível ao explicar que: "Considera-se inexequível a proposta
que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumòs e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
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de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.

Em relação a este itens, lembramos que tratam-sê de itens de grande
quantidade, sendo: 1193 na cota principal e 397 na cota reservada, o que Indica que o
Município utilizará a ATA deste processo por um período razoável, o que exige uma
maior responsabilidade do Licitante no sentido de oferecer preços compatíveis com os
praticados no mercado, bem como levando em consideração as alterações de mercado
para os mesmos por um período de no mínimo uns 3 (três) anos para que possa

oferecer o objeto de acordo com o solicitado e não venha posteriormente exigir
alteração de preço ou até mesmo desistir do contrato.

Ainda em relação a necessidade de prudência nos lances, lembramos que em
vários momentos a Pregoeira se manifestou nesse sentido durante o certamente

conforme mensagens abaixo, sempre deixando claro a necessidade de se ofertar
lances com prudência e responsabilidade, bem como com a Informação de que as
devidas comprovações seriam pedidas conforme abaixo, motivo pelo qual a Licitante
ao nosso ver não pode alegar esse desconhecimento para tentar tirar a nossa

classificação no item.

CHAT:

10/06/2021 10:27:56 - Pregoeiro ■ IREMOS INICIAR A FASE DE
UNCES, INFORMO A TODAS QUE ESTA MUNICIPALIDADE NÃO IRÁ
ACEITAR PREÇOS COM PRESSÜNÇAO DE INÉXEQUIBILIDADE.

10/06/2021 10:29:57 • Pregoeiro • SOLICITO AINDA QUE TENHAM
PRUDÊNCIA EM OFERTAR UNCES, POIS ESTE MUNICÍPIO RESGAURDA
O DIREITO DE SOLICITAR AS DEVIDAS COMPROVAÇÕES, SENDO QUE A
NAO COMPORVAÇAO DOS VALORES OFERTADOS POR PARTE DO
LICITANTE, ESSE PODERÁ SOFRER AS PUNIÇÕES CABÍVEIS NA LEI.

10/06/2021 10:48:02 • Pregoeiro - TENHAM RESPONSABILIDADE EM
OFERTAR UNCES.

10/06/2021 11:20:15 ■ Pregoeiro - SENHORES TENHAM PRUDÊNCIA EM
OFERTAR UNCES.

21/06/2021 16:37:31 - Pregoeiro ■ ATENÇÃO EMPRESA LICITANTE: R7
DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, peço a licitante que me
envie através desse sistema, a composição dos preços finais
ofertados_ pela mesma, no itens 87 e 88, através de planilha de
composição de custo, (esta juntamente com a cópia de nota fiscal
de compra do produto com emissão em data anterior ao abertura
deste certame) a planilha de composição de custo deverá CONSTAR
NO MÍNIMO; VALOR DE COMPRA, IMPOSTOS, FRETE, LUCRO etc., para
que possamos aferir a exequibilidade dos preços propostos.

Por fim, destacamos a importância da exigência da nota com data de
emissão antes do Pregão, por que isso corrobora que a empresa está por
dentro dos preços praticados no mercado, e que a mesma dispõe de estoque
para atender as necessidades caso seja declarada vencedora. Assim, ao fazer



a compra após o pedido da diligência e em quantidade irrisória apenas para
poder comprovar a diligência, ao nosso ver só mostra que a empresa de fato
desconhece o mercado e a dinâmica de preços dos itens.

Ante o exposto, solicitamos que seja mantida a decisão do Pregoeiro
que INABILITOU a empresa R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS, e seja
mantida a decisão que habilitou nossa empresa para os itens 87 e 88.

Balsas - MA, 14 de Julho de 2021.

(  , SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
^ ~ ^ Kleiton Silva dos Santos

Sócio/Procurador


