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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 16082/2021

NATUREZA: Recurso Administrativo em Licitação
REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico n° 39/2021
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para
prestação de serviços de instalação de componentes para semáforos veicular e de pedestre
com fornecimento de materiais, no Município de Balas/MA, sob demanda (ordem de
serviço).
RECORRENTE: TECTRANS EIRELI

RECORRIDA: ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA

ASSUNTO: Análise de recursos interpostos por licitante em processo licitatório.

PARECER JURÍDICO RESTRITO A ANÁLISE DE RECURSOS

I-DO RELATÓRIO:

O presente feito trata da apreciação do recurso interposto pela empresa TECTRANS

EIRELI, em face da decisão da Pregoeira que classificou e habilitou a empresa ELETRO

RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.

A empresa recorrida foi intimada do recurso interposto, tendo apresentado

contrarrazões.

Por fiin, vieram os autos do processo licitatório conclusos para exame e manifestação

final desta Procxundoria quanto aos aspectos jurídicos do procedimento adotado e do recurso

interposto.

^ -s II - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE (PRELIMINAR DE MÉRITO):
i

a) Legitimidade — A empresa comprovou sua legitimidade para recorrer, confirmada

através da ata da sessão.

b) Cabimento —A recorrente interpôs o presente recurso administrativo com fundamento

na classificação da proposta e habilitação da empresa ELETRO RUN

SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA

c) Tempestividade - Observa-se que o recurso foi protocolado e recebido

tempestivamente.
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III - DAS RAZÕES RECURSAIS E DA ANÁLISE DO MÉRITO

3.1. A recorrente TÊCTRANS EIRELI

A empresa TECTRANS EIRELI interpôs recurso contra a habilitação e classificação

da empresa ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. Alega que por questões de ordem

técnica, especificamente, desconexão do sistema durante o transcorrer do pregão eletrônico, a

recorrente ofereceu lance três vezes durante 2 minutos entre (11:19:07 e 11:21:07), porém o

sistema não recebeu, o que ocasionaria sua suspensão/paralização. Dessa forma, requer que a

empresa ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA seja desclassificada e inabilitada.

A empresa recorrida nas contrarrazões se insurge contra as alegações da recorrente,

sustenta que o sistema estava operando normalmente, que a pregoeira agiu de forma

transparente, que todo o processo transcorreu dentro da legalidade e normalizada. Aduz que a

culpa é exclusiva da recorrente. Requer que o recurso seja improvido, sendo manda a decisão

da Pregoeira e homologa o procedimento.

Após a síntese das alegações, necessário verificar a legislação de regência sobre o

tema, Lei 10.024/2019:

Art. 19. Caberá ao licitante 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;(GN)

No mesmo sentido o Decreto Municipal n° 031/2020 estabelece:

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 desconexâo;(GN)
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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 no sistema.

Observa-se que a regra do art. 34, trazida de fundamento pelo recorrente, aplica-se

apenas quando a desconexão é do pregoeiro, o que não foi o caso.

Art. 34. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o

pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e

permanecer acessível aos'IicitantèsUos^lances continuarão sendo

recebidos, sem prejuízo dos atòs reáli^dos.'"

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

que a outra licitante e a pregoeira não relataram nenhum problema. '' '

Conclui-se, portanto, que as alegações trazidas pela recorrente não merecem ser

acolhidas, opmando esta Procuradoria pelo indeferimento do recurso apresentado contra a

empresa ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.

IV - DA CONCLUSÃO:

O artigo 3° da Lei de licitação destina-se a garantir a observância do princípio

constitucional da isonomía, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e

a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada enl estrita

conformidade com os princípios básicos da Legalidade, da impessoalidade, da moralidade,

da igualdade, da publicidade, da probidade, e dos que lhes são correlatos.

Isto posto, esta Procuradoria opina pelo CONHECIMENTO do recurso e no mérito-

OPINA:

1) Ao recurso interposto pela empresa TECTRANS EIRELI, negar provimento ao

recurso, mantendo a decisão da Pregoeira que habilitou e classificou a empresa ELETRO RUN

SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.
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2) Que seja dado prosseguimento aos procedimentos administrativos, devendo a ser

emitida decisão.

Balsas-MA, 18 de agosto de 2021.
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