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PROCESSO ADMINISTRATIYO N°114628/2020-SPU
PREGAO ELETRONICO N° 062/2020 - SEGET

OBJETO: REGISTRO DE PREgO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIQOES DE
GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL* AgUCAR E CAFE) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
QRGAO DE ORIGEM: SECRETARUA DE OUVIDORIA, GESTAO E TRANSPARENCY
-SEGET.
RECORRENTE: DIMAPOL - DISTRIRUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E

PAPER LTDA.

TV

Cuida-se de recurso administrative interposto pela empresa DIMAPOL —
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAPER LTDA, em face da decisao que

declarou vencedora a licitante SEDA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS E SERVigOS,

para o Lote 01, do Pregao Eletronico n° 062/2020, que tem como objeto, em sintese, o registro de

precio para futuras e eventuais aquisipoes de generos alimenticios (agua mineral, apucar e cafe) para

atender as necessidades dos orgaos e entidades do Munidpio de SobraL

Em sutna, sustenta a recorrente que a empresa SEDA COMERCIO DE PROD.

ALIMENTICIOS ESERVigOS nao poderia ter sido declarada vencedora pot apresentar, em tese,

a Certidao Coniunta Negariva de Debitos Relativos a Tributos Federais e a Dlvida Ativa da Uniio

e a Certidao de Regularidade de Debitos Estaduais com prazos de validade vencidos.

Aduz, ainda, que a empresa declarada vencedora nao teria cumprido o prazo de envio da

proposta readequada, conforme solicitado pela Pregoeira. Indica, nesse caso, que houve um atraso

de 06 (seis) dias entire o pedido e a efetiva apresentaÿao da documentaijao no sistema. Pot firm,

indica que o documento de identificaÿao do representante da empresa, o Sr. Marcos Antonio

Gomes Mota Filho esta sem autenticapao, o que, de acordo corn seus fundamentos, seria razao

suficiente para desclassifica-la.

Assim, a recorrente pugna pelo recebimento do recurso para, ao final, desclassificar a

empresa SEDA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS E SERVigOS, dando-se, empos,

prosseguimento ao certame.

Aberto o prazo para contrarrazoes, nenhuma licitante se manifestos

TV,
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o'iVE o que cumpre relator.

Compulsando os autos do procedimento licitatorio, observa-se que no dia 30/06/2020, as

09:26:41:698, a disputa para o lote em comento foi definitivamente encerrada. Verificando a melhor

proposta, a Pregoeira solicitou a empresa SEDA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS E

SERVIQOS, no dia 01/07/2020, as 09:37:17:785, o envio da proposta readequada, no sistema, no

prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Percebe-se da analise do historico da licitÿao, que a lidtante SEDA COMERCIO DE

PROD. ALIMENTICIOS E SERVIQOS, no dia 01/07/2020, as 12:25:47:886, reportou

problemas no sistema. As 15:30:51:337, do mesmo dia (01/07/2020), a empresa apresentou a

seguinte mensagem no sistema de licitacao:

SK NTHORA PREGOEIRA BOA 'IDE. DEVIDO SISTEMA DO BB NAO
PROPORCIONAR O ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA,
ENVIAMOS A MESMA PELO E-mail que nos foi fornecido; favor confkmar
recebimenlx) do mesmo Atenciosamente. (sic).

Dessa forma, o historico demonstra que a Pregoeira, agindo com diligencia, verificou se

havia, de fato, comprovaÿao acerca dos problemas do sistema, alegados pela licitante, posto que,

logo apos a detida analise, se manifestou da seguinte forma:

NO DIA 01/07/2020 AS 12:30H A EMPRESA SEDA -COMERCIO DE
PROD. ALIMENTICIOS ENVIOU POR E-MAIL A PROPOSTA
READEQUADA E PRINTS COMPROVANDO QUE O SISTEMA DO
BANCO DO BRASIL ESTAVA COM FALHAS TECNICAS. A EMPRESA
ENVIO A PROPOSTA DENTRO DO PRAZO.

Os fatos comprovam, ante o exposto, que a empresa que apresentou a melhor proposta

teve dificuldades de enviar a proposta readequada pelo sistema do Banco do Brasil, fato que

comprovou por meio de print do sistema. Assim, apresentou a proposta readequada via mbmail\

junto ao endereÿo eletronico da pregoeira, de forma tempestiva.

Apesar deste fato restar comprovado pelas informacoes contidas no bate-papo da disputa

inserido no sistema do Banco do Brasil, a recorrente utiliza como utn dos argumentos recursais

uma suposta intempestividade na apresentaÿao da proposta readequada pela empresa declarada

vencedora. De acordo com a recorrente, a proposta readequada “foi anexada ao sistema fora do

prazo estabelecido” (Grifou~se).

Pelo historico da licitacao, bem como pelos documentos acostados nos autos, verifica-se

que nao assiste razao ao argumento do recorrido com rela9ao a suposta intempestividade da

apresenta9ao da proposta readequada. O que ocorreu, na verdade, foi um problema tecnico,

r\
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istlmlfclapossivelmente no ambito do sistema do Banco do Brasil, que atxapalhou a juntada

proposta readequada pela licitante.

Ainda no dia 01/07/2020, as 12h31m, ou seja, no mestno dia em que fora solicitada a

documentagao, a empresa licitante comprovou a impossibilidade de apresentagao da proposta

readequada no sistema e encaminhou os documentos via mbmail ao enderego eletronico da

pregoeira.

Considerando a sistematica de regras e principios aplicaveis as compras pubkcas, a aceitagao

da documentagao via webmail, diante de problemas comprovados no sistema eletronico do Banco

do Brasil, representa o cumprimento do principle da selegao da proposta mais vantajosa, de modo

que nao aceitar documentagao emitida, tempestivamente, para e-mail funcionado da Pregoeira,

seria, certamente, um rigor excessivo, podendo prejudicar o certame, bem como provocar prejuizo

ao erario. Desse modo, nao cabe razao a recorrente a afirmagao de que a documentagao teria sido

enviada de forma tempestiva.

Sustenta a recorrente, ainda, que a empresa SEDA COMERCIO DE PROD.

ALIMENTICIOS E SERVINGS deveria ser desclassificada em virtude da suposta apresentagao

da Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao

e a Certidao de Regularidade de Debitos Estaduais com prazos de validade vencidos.

Em apurada analise a documentagao apresentada pela recorrida, percebe-se que a certidao

do Ministerio da Fazenda, positiva com efeitos de negativa (Certidao Conjunta Negativa de Debitos

Relativos a Tributes Federais e a Divida Ativa da Uniao), foi emitida em 06/12/2019, sendo valida

ate o dia 03/08/2020.
Ademais, quanto a Certidao Negativa de Debitos Estaduais, no dia 01/07/2020, as

12h36m, ou seja, cerca de 05 (cinco) minutos apos apresentar a proposta readequada, a empresa

SEDA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS E SERVigOS apresentou a Certidao de

Regularidade de Debitos Estaduais n°202000037032, emitida em 01/07/2020, as 10h31m40s e

valida ate 30/08/2020.

Pot ser microempresa, a liatante SEDA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS E

SERVigOS possui, em virtude do que preconiza a I.ei Complementar n° 123/2006, o direito do

lapso temporal de 05 (cinco) dias uteis, desde o momenta em que for declarado vencedor no

certame, para regularizagao da documentagao de regularidade fiscal e trabalhista. E o que indica o

§ 1°, do art. 43 da referida Lei.

Cximpre ressaltar que, apos analise da Pregoeira, estando conforme a documentagao, em

cumprimento ao que preconiza o insttumento convocatorio, a empresa SEDA COMERCIO DE
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PROD. ALIMENTICIOS E SERVIQOS foi declarada vencedora no dia 09/07/2020, as

11:13:31:652.

Desse modo, ao apresentar a Certidao Negativa de Debitos Estaduais minutos depois de

apresentar a proposta readequada e, ainda antes de set declarada vencedora no certame, nao caberia

aceitacao da Certidao de Regulatidade de Debitos

Estaduais n° 202000037032, emitida em 01/07/2020, as 10h31m40s e valida ate 30/08/2020,

encaminhada pela licitante. Conduta contratia podetia representar um tigot excessivo e, ainda,

podetia acarretar etn algutn ptejuizo a Administracao.

Pot fim, sustenta a tecortente que a ausencia de autenticagao do documento de

identificaÿo apresentado pelo represeniante Marcos Antonio Gomes Mota Filho, tornatia

prejudicial a lisura processual iicitatoria.

Compulsando os autos, verifica-se que o Sr. PedroJaime Ferreira Gomes Bezerra (CPF n°

236.204.393-20 assina a proposta da licitante SEDA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS

E SERVICÿOS. Consta nos autos que o Sr. Pedro Jaime foi constituldo pelo Representante Legal

da Empresa, o Sr. Marcos Antonio Gomes Mota Filho.

Todos os documentos de regulatidade fiscal da empresa sao assinados via certificado digital

pelo Sr. Marcos Antonio Gomes Mota Filho, nao se vislumbrando prejuizos com relaÿao a

identificagao do Representante Legal da licitante.

Ademais, a licitante juntou aos autos da Procuraÿao que outorga poderes ao Sr. PedroJaime
Gomes Bezerra, documento apresentado com teconhecimento de firtna. A documentacao pessoal

do Representante Legal da empresa tambem endossa a veracidade do instrumento procuratorio,

em virtude da idendficacÿao da sua assinatura.

Desse modo, nao ha descumprimento as clausulas editalfcias na forma de apresenta9ao da

proposta readequada e documentos por parte da empresa declarada vencedora, tendo em vista que

nao restaram duvidas sobre a veracidade das informa9oes, bem como sobre a autenticidade dos

documentos apresentados. Assim e, sobretudo, pelo que fora exposto com rela9ao ao

reconhecimento de firma da Procura9ao, bem como as assinaturas com certificado digital, nao ha

falar em desclassifica9ao da empresa SEDA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS

E SERVINGS, conforme requer a recorrente.

Ante ao exposto, a luz das regras e dos prindpios que norteiam as contrata9oes publicas, a

outra postura a Administra9ao que nao

que se

PROCESSAMENTO do recurso administrativomanifesta9ao e pelo RECEBIMENTO

interposto, porquanto cabivel e tempestivo, e NO MERITO, pela IMPROCEDENCIA dos

pleitos recursais formulados pela empresa DIMAPOL - DIST. DE MATERIAL DE
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LIMPEZA E PAPEL LTDA, mantendo-se a decisao que declarou vencedora, a

empresa SEDA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS E SERVIQGS, tendo

cumprimento das clausulas editalicias, bem como pelas razoes expostas na presente decisao, dando-

se prosseguimento ao feito na fase que se encontra.

E o parecer. Salvo melhor juizo.

Sobral (CE), 27 de julho de 2020.

em vista o

Joao Rioafdo Holatida

Coordenado:Juridico-CELIC

OAB-CE n° 29.321

o
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Recebidos hoje.

Acolho a opiniao da Assessoria Jurfdica e, com base na fundamenta?ao acima

expendida, a luz da legislaÿo vigente sobre o tema, DECIDO POR RECONHECER DO

PRESENTE RECURSO, tempestivo, e no merito, pda IMPROCEDENCIA dos pleitos

recursais, entao, mantenho a decisao de declarar vencedora, no item 01, a empresa SEDA

COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS E SERVigOS, tendo em vista o cumprimento das

clausulas editalicias, dando prosseguimento ao feito na fase que se encontra.

Sobral (CE), 28 de julho de 2020.

Central de Licitaÿoes da Prefeitura de Sobral
Lisa Soares de Oliveira

Pregoeira do Municipio de Sobral


