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ILUSTRÍSSIMO, SENHOR PRÉGÒÉÍRÒ. DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BALSAS. MARÃNHÃOV

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO NS 39/2021

PROCESSO administrátIvSn^iíòsWm^^^

ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob o n®. 12.821.967/0001-13, Inscrição Estadual 001.689.33600-53, estabelecida na Rua Particular, n-. 18,

Condomínio Topázio, Jardim América, na cidade de Três Corações - MG, CEP: 37.410-874, através de seu sócio

ao fim assinado, vem, TEMPESTIVAMENTE, à ilustre presença de Vossa Senhoria, na qualidade de vencedora do

certame em epígrafe e defendente contra a recorrente, dentro do prazo legal, com fulcro no item 11.2.3. do

Instrumento Convocatório, apresentar CONTRARRAZÃO contra os fatos apresentados pela empresa TECTRANS

EIRELI, apresentando para tanto os fatos e fundamentos a seguir expendidos.

I. DÁTEMPESTIVIDADE

De início, verifica-se que as contrarrazões, ora apresentadas, preenchem o requisito da

tempestividade, pois o registro para a Intenção de recurso ocorreu no dia 4 de agosto de 2021, sendo determinado

o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação do recurso, tendo término no dia 9, apresentado pela recorrente.

Foi concedido o mesmo prazo de 3 (três) dias para a apresentação das contrarrazões e tendo

como data limite o dia 12 de agosto de 2021. Assim, esta peça é tempestiva, em consonância com o item 11.2.3.

do edital em epígrafe.

II. SÍNTESE DA CONTRARRAZÃO

A empresa Recorrente TECTRANS EIRELI, insurge-se, sem nenhuma razão, diga-se desde já,

contra a decisão do pregoeiro que, de forma absolutamente legal e regular, resolveu habilitar a empresa ELETRO

RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME, no certame licitatório em enfoque.

A para tanto, solicita de forma inócua e descabida, data venia, que a licitante vencedora seja

inabilitada e tenha sua proposta desclassificada.

Todavia, o protelatório e infundado Recurso aviado pela Recorrente, não pode receber guarida.

desta Douta Comissão Julgadora, pois está evidente nos autos do procedimento administrativo que a empresa .

ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME CUMPRIU RIGOROSAMENTE COM TODAS AS EXIGÊNCIAS '
PREVISTAS NO EDITAL. ESTANDO PLENAMENTE APTA À CONTRATAR COM ESTA ADMINISTRAÇÃO.
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III. MÉRITO

Não obstante a impropriedade com que a Recorrente aduziu sua pretensão recursal, arguindo

questões que não possuem qualquer plausibílidade, está nítido que não existe nenhuma razão para se conceder

provimento à sua pretensão, na medida em que é possível aflmiar de maneira Incontroversa oue a llcitante

ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LIDA ME cumpriu rigorosa e integralmente com todas as condições

exigidas e previstas no edital, sendo Impossível sua Inabllltacão ou desclassificação como almela a

Recorrente, conforme item 111. ÒS PEDIDOS, a), de seu recurso.

IV. DAS CONTRARRAZÕES

Nos termos do que se argumentou pela recorrente TECTRANS EIRELI, a empresa ELETRORUN

vem apresentar CONTRARRAZÕES.

a) DA ALEGAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA ADMINISTRADOR DO PREGÃO ELETRÔNICO:

A Recorrente alega Insistentemente que houve falha sistêmica no portal onde fora realizado o

certame em epígrafe. Segundo esta, todo o sistema falhou e por conseqüência não foi possível efetuar lances.

Alegação esta que 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 porta! de compras, participando do pregão assiduamente ofertando

lances seqüenciais, onde sagrou-se vencedora de forma Incólume e justa, tornando a decisão desta nobre

comissão REGULAR e ASSERTIVA. Não obstante, em nenhum momento esta nobre comissão se manifestou no

, portal eletrônico acerca de falhas ou instabilldades, conforme foto de teia abaixo obtido do chat de negociação do

aludido portal.
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Ora, só resta presumir que, ou o sistema conspirou contra a Recorrente, ou houve FALHA
OPERACIONAL DA RECORRENTE, onde, por algum motivo, se ausentou durante o prazo legal para o envio de
lances concedido pelo portal,, prazo este completamente r^oáyel. Não acreditamos na primeira hipótese e sim na
segunda, ou ainda em um-possíveLarrependimento.da Recorrente.por erro de cálculo em abster-se de efetuar novo
lance, acreditando que sua última ofel^era^o lin^te pretendião~pãrã esta contràtáção.

invariavelmente qualquer seja a justificativa, o argumento não merece prosperar, uma vez que, se

houvesse qualquer falha no sistema, TODOS OS PARTICIPANTES (INCLUSIVE O PREGOEIRO) SERIAM
AFETADOS PELOS PROBLEMAS ALEGADOS, O QUÉ NÃO OCORREU COM A LICITANTE DEPENDENTE
DECLARADA LÈGALMÈNfE::vlENCÉbbRA DO- CERTÂMÉ. NÃO ACREDITAMOS QUE O PORTAL DE
COMPRAS PRIVILEGIA LICITANTES A PONTO DE DESCONECTAR OS DEMAIS PARTICIPANTES.

A Recb>rente-t1^S;àTóna(íljisciplinàd^ becretò..10.Õ24/2Ò19 apenas uma partícula de
seu conteúdo, OMITINDO INSTRUÇÕES valiosas para o julgamento desta nobre comissão. In verbis:

•  í.;j.íír.'i£:SSsí5-i., h «.'i, V. -
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"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 DÀ-Inobservância de mensagens emitidas

Jgrifo nosso).

J seyê^;q)jánçid.o^prbblema!dò"c(5nexãolé;pof parté''d .
eventuais préjüfzos decorrefi^^^^ hégõçÍo'j^:q que é justamente'o cáso em tela. A empresa
■pefendente ELCTRO'RÜn' SINAÜZA^ novamente, que EM NENHUM MOMENTO
-SÓERÈU X:QÍyí:F^LHAS:E;]NsfÀBÍLIDADESlN^ conciuir que esta afirmação é
"recíproca páfá'esta nobre~"Mmissã(5í:|^lsré'fàfídicô^qüéT,se'Íibuvessfquãíqüe^^
as medidas cabíveis para ãresbiüçâò dó ca's(íl-.'5 ■ /

Â Recorrènte;lnsist0:no-dispbs1b'nòsW.'3^ e 35:do aíúdidò Dècrètb. Vejarfíos.

-  - 34.-, Nalhipótesê^ de q sistema^eletronico .
DESCONECTAR PARA o" PREGOEIRO no decorrer da etapa

de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível
aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem

prejuízo dos atos realizados.
Art. 35. Quando a desconexão do sistema

eletrônico pára o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
decoradas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação." (grifo
nosso).

O conteúdo disciplinado nos artigos citados é claro e sucinto. Caso o sistema desconectar somente
e unicamente para o pregoeiro, é que serão tomadas as medidas infracitadas. Não é o que ocorre no caso em tela.
A desconexão, instabilidade, ausência da Recorrente ou qualquer nomeação que este problema receba, não foi
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originado por falhas no sistema DO PREGOEIRO. MAS SIM DA RECORRENTE. Não queremos e não iremos

entrar no mérito em afirmar a causà real da ausência de lances da Recorrente, pois não importa e não nos

compete. O inciso iV do Art. 19 do Decreto 10.024/2019 omitido pela Recorrente é claro em definir que problemas

por parte do particular serão de sua responsabilidade.

O caso em teia não é Inédito. O mesmo ocorreu no município de Alvorada, Estado do Rio Grande do Sul,

Pregão Eletrônico n® 048/2014, Processo Administrativo n® 43.588/2014, onde a Recorrente apresentou

semelhante defesa. O entendimento da Administração foi unânime em INDEFERIR o recurso apresentado, com os

mesmos argumentos apresentados acima. Vejamos um pequeno trecho retirado do julgamento citado.

"Como constatado, o problema de conexão com a internet, ou

com a operaclonalização do certame, ocorreu por parte da

requerente, uma vez, aue a Preaoeira e a outra empresa

llcitante. tiveram a visualização da Sessão de Disputas

normaimente. e a ooeracionaUzacâo também ocorreu

normalmente para ambos. Assim, não há que se falar em

anulação do certame, pois anulação de Processos LIcitatórios,

só se fazem necessár/bs, quando há ilegalidade constatada no

Processo e Procedimento Licltatório, conforme apregoa o Art.

49, da Lei Federal n- 8.666/1993, o que não se procede no

Processo Licltatório em questão, ools só a recorrente não

conseguiu visualizar oarte do transcurso da Sessão de

Disputa. Tampouco se faz possível, a reabertura da fase de

lances do certame, para possibilitar que a recorrente possa dar

continuidade à apresentação de seus lances, pois o Sistema

Eletrônico não consegue retroagir a fases finalizadas da Sessão

Pública do Pregão, isso só seria possívéi. se a empresa

primeira classificada no certame, fosse DESCLASSIFICADA

ou INABILITADA na licitação, visto aue isso não ocorreu,

pois a empresa em questão, cumpriu todos os requisitos

estipulados e exigidos em edital, concernentes à sua

PROPOSTA FINAL e DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

apresentados, tornando-se assim, não possível seu
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requerimento nesse sentido. A Administração Púbiica e a

Pregoeira, não podem ser responsabiiizadas por problemas

técnicos de informática, enfrentados pela ora recorrente, durante

o transcurso da Sessão de Disputa de Lances, (grifo nosso).

Assim, pelas razões exaradas acima, a Pregoeira, juntamente

com sua Equipe de Apoio, iulaam IMPROCEDENTE o presente

Recurso Administrativo interposto pela empresa iicitante

recorrente, o INDEFERINDO", (grifo nosso).

Fonte: Sítio eletrônico da prefeitura de Aivorada-RS

httDs://vmw.aivorada.rs.aov.br/vi/D-

content/uDloads/sites/3/2014/01/Preaao-

Eletronico/JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATiVO

INTERPOSTO EMPRESA INSTALADORA ELETRiCA MERC

URIO LTDAodf

Diante de todo exposto, resta claro que o argumento da Recorrente sobre falhas e ínstabilidades no

sistema nao merece provimento, pois e infundado e este nao conseguiu fornecer provas sólidas de suas

alegações.

b) DA ALEGAÇÃO DE PRÈJÜÍZÒS^ÀADMINISTRAÇÃÒ..

A Recorrente mais uma vez, de forma Infundada, alega que manter a decisão inicial desta nobre '

comissão resultará em prejuízos para o município.

Vejamos ò que èstá*discipRnádò-ho Art. 3®-'da lei.8.666/93. In Verbis.
a.aca

"Art. 3- ' A licitação destina-se a garantir a

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção

da 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
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legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da

publicidade, da probidade administrativa, da vinculagão ao

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que ihes

sâocorrelatos. (Redação dada pela Lei n^ 12.349, de 2010)

Conforme disposto no artigo supracitado, todas as exigências foram satisfeitas, pois o editai foi

publicamente disponibilizado para àqueles que assim se interessarem a obtê-io. Não obstante, restaram em disputa

duas iicitantes, onde na fase de lances esta Administração conseguiu obter a proposta mais vantajosa com um

desconto aproximado de 30% em relação ao seu valor estimado. Ora, se com este percentual de desconto a

Administração "obteve prejuízos", então não entendemos o conceito de desconto.

A deliberação do TCU em seu Acórdão 1734/2009 Plenário (Sumário) é ciara ao dizer que:

"A licitação não deve perder seu objetivo

principal, que é obter a proposta mais vantajosa à

Administração, mediante ampla competitividade, a teor d art.

3®, caput, da Lei 3.636/7993". (grifo nosso).

É de suma importância ressaltar que, lado outro, caso a Administração opte por deferir o aludido

recurso, esta sim terá prejuízos com o presente certame, acerca do tempo em que será despendido novamente

para reabrir a seção e refazer todo o processo. É sabido que o objeto do editai em epígrafe se trata da

"(...)contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Instalação de componentes para

semáforos veicular e de pedestre(...). O intuito de se licitar é justamente prover à população desta nobre cidade

insumos e serviços necessários para garantir o bem-estar de seus habitantes. Protelar ainda mais o processo em

epígrafe significa adiar por mais tempo a entrega dos serviços pretendidos, independente de quem seja o

vencedor. No caso em teia, a Administração pretende otimizar e melhorar sua mobilidade urbana, cujo tema é

extremamente sério e imperioso quando se trata da segurança dos usuários das vias públicas do município.

Protelar o presente processo significa mais uma vez protelar as soluções pretendidas por esta municipalidade,

colocando em risco a segurança de seus habitantes por ainda mais tempo, isso sim em nossa visão significa

prejuízo.
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Portanto, resta claro que a Administração cumpriu de forma regular todas as exigências estipuladas

em lei e obteve a proposta mais vantajosa, qual era o objetivo principal deste processo. A alegação inverídica da

Recorrente não merece em hipótese alguma prosperar.

c) DA TRANSPARÊNCIA E ERCIÉNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

A Recorrente cita em seu recurso o item 9.2 do Acórdão do TCU, In Verbis.

-  ■ ^ , í _

"[ACÓRDÃO] 9.2. recomendar à íempresa

Dúbiical aue aprimore a condução dos pregões eletrônicos,

padronizando os procedimentos de saída e entrada do

. pregq^o np sjstema eletrônico, informando a data e o horário
previstos bára o retorno e a reabertura da sessão, de fôrma

a conferir maior transparência aos atos dos pregoeiros". (grifo

nosso).

Mais uma vez a Recorrente utiliza argumentos contra si própria. Esta nobre comissão atuou com

transparência e eficiência na condução do aludido certame, publicando avisos em prazo razoável. Abaixo

anexamos prova cabal com mensagens, datas e horários retirados do portal de compras públicas.
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Considerando que esta nobre comissão conduziu o certame de forma coerente e justa, não há que

se falar em falhas por parte da Administração, restando claro que esta satisfez as normas legais exigidas.

d) DO PEDIDO DE INABIUTAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA ELETRO RUN

SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME

Finalmente, a Recorrente requer em seus pedidos a Inabilitação e desclassificação da Defendente,

empresa esta classificada como vencedora do certame, porém sem apresentar quaisquer razões ou argumentos

para que tal decisão seja tomada. Os argumentos apresentados pela Recorrente se referem à problemas

C  relacionados com o sistema em que é ministrado o certame, como falhas técnicas, exaustivamente demonstrado

de culpa exclusiva da Recorrente, mas que não possuem qualquer nexo com as condições habilítatórias da

Defendente ou sequer com sua proposta.

Sabe-se que uma das fases.do processo licitatório é a da habilitação, na qual aqueles interessados

em contratar com a Administração Pública devem demonstrar, mediante a apresentação de documentos, que são

capazes e idôneos para bem executar o objeto licitado e, assim, atender satisfatoriamente a demanda pública

apresentada.

Sinaliza-se, de plano, que para tal finalidade (habilitação) podem ser exigidos apenas e tão

somente os documentos arrolados na Lei 8.666/93, em face do princípio da legalidade, que, dentre outros, rege a

atividade administrativa, conforme estabelece a Constituição Federal, em seu art. 37, caput, e condiciona, como

requisito de validade, que as ações da Administração Pública estejam sempre em consonância com o permitido

pelo ordenamento.

Sobre tal princípio, leciona o saudoso Hely Lopes Meirelles:

"A legalidade, como princípio da administração (CF, art. 37,

caput), significa que o administrador público está, em toda a sua

atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às

exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou

desviar, sob pena de praticar ato inváiido e expor-se a

responsabilidade discipiinar, civü e criminai, conforme o caso.

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao

atendimento da Lei e do Direito". (...)
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Logo, resta claro que a Recorrente TECTRANS EIRELI em NENHUM MOMENTO argumenta

contra a habilitação ou proposta da Defendente ELETRO RUN, não merecendo o pedido qualquer provimento.

Vale transcrever texto deste edital conforme seu item 11. DOS RECURSOS -11.1. /r? Verbis.

"Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal

e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou

empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante

manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,

indicando contra aualfis) decisãofões) pretende recorrer e

Dor quais motivos, em campo próprio do sistema", (grifo

nosso).

Portanto, concluí-se que o pedido da Recorrente é descabido e não merece qualquer provimento

ou sequer atenção.
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V. DOS PEDIDOS

À vista de todo exposto, demonstrada a inexistência de irregularidades e conseqüente

insubsístência do recurso interposto contra a Administração e a empresa ELETRO RUN, a Defendente espera

e requer:

a) Seja acolhida a presente defesa, reconhecendo-se os argumentos apresentados.

b) Seja mantida a decisão inicial desta nobre comissão, homologando o objeto desta

licitação para a empresa ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA-ME.

Nestes termos, certos de vosso bom senso e acuidade.

Pede deferimento.

Três Corações-MG, 10 de agosto de 2021.
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Confira o documento original através de seu smartphone:

Confíra através da internet:
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