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DESPACHO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028-2021-PE.

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
028-2021-PE

Versam os autos sobre o processo licitatório adotado na modalidade de Pregão Eletrônico Nº
028-2021-PE, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para gerenciamento do
abastecimento de combustíveis (gasolina comum e diesel S10) da frota de veículos próprios ou
terceirizados da Prefeitura Municipal de Boquira-BA, quando em trânsito em território de outras
municipalidades, por intermédio de sistema de cartão magnético e monitoramento de frota deste
município, sagrando-se vencedora a empresa

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

EMPRESARIAL LTDA EP, inscrita no CNPJ nº 05.340.639/0001-30.

Com efeito, inconformada, veio a empresa SMART SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
23.685.734/0001-57, interpor recurso administrativo, de forma tempestiva, alegando, em síntese,
que ocorreu “erro no sistema do Banco do Brasil impossibilitou a RECORRENTE a apresentar
melhor lance que a Arrematante, conforme versa na Lei Complementar n. 123/06. Este fato não
pode prosseguir, pois macula todo o processo licitatório, configurando restrição de direito e
quebra do princípio da isonomia”. Ademais, aduz que o certame deva ser revisto, a fim de que a
recorrente possa exercer o seu direito previsto na Lei Complementar nº 123/2006.

Em sede de contrarrazões, a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA EP, inscrita no CNPJ nº 05.340.639/0001-30, consignou, em resumo, “Da leitura dos
normativos acima, bem como do “histórico da sessão”, constata-se que o direito de preferência,
no caso, direito de apresentar nova proposta (lance) foi identificado pelo sistema e concedido
normalmente o prazo de 05 minutos para que a Recorrente, se assim desejasse, exercesse o
seu direito. Ocorre que, a Recorrente permaneceu inerte, ou seja, silente quanto ao exercício de
seu direito e apresentar oportunamente nova proposta DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO
PELA LEI COMPLEMENTAR E PELO EDITAL. Diante do silêncio da Recorrente em apresentar
nova proposta nos 5 minutos após o encerramento da etapa de lances, o próprio sistema,
assertivamente, procedeu com a convocação da outra empresa que possuía o mesmo direito da
Recorrente”, requerendo, ao final, pela improcedência do recurso.
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Este é o relatório.

Pois bem, em análise ao referido recurso epigrafado, fora publicada decisão, enfrentando as
situações fáticas e jurídicas postas a apreciação, entretanto, na parte dispositiva do decisório, se
constou, equivocadadamente, “julga-se procedente o recurso administrativo interposto”, quando,
em verdade, adotando toda a fundamentação exposto no decidir, que se mantém inalterada,
deveria se constar pela improcedência do recurso administrativo interposto. Em consonância
com o poder de autotutela deferido à Administração Pública, conferindo-lhe o direito de rever de
ofício os seus atos, se procede a retificação da parte dispositiva do decisório, sanando, portanto,
o mero erro formal apontado, neste sentir:

Em análise dos autos, se observa das informações contidas no sistema do Banco do Brasil, que
o sistema identificou situação de empate ficto, entre as licitantes, convocando a recorrente, para
que no prazo, de cinco minutos, como determina a lei e o edital, se assim desejasse,
apresentasse nova proposta, nos termos como previsto no art. 45, § 3º da Lei Complementar
123/06, veja-se print abaixo:
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Lado outro, a recorrente alega que ocorreu falha no sistema eletrônico, o que a impediu em
ofertar novo lance, porém não trouxe qualquer prova neste sentido, e, deixando o edital claro
que o desempate será processado e controlado pelo sistema, eis: “14.23. A melhor classificada
nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto”, não se verifica
qualquer conduta desidiosa do Pregoeiro, a despeito da temática, como argumentado no recurso
administrativo, posto que o sistema identificou o empate ficto, convocou a recorrente, e, após o
prazo de cinco minutos, declinou a decadência do direito em a mesma apresentar nova
proposta, tudo como previsto em lei e no edital.

Desta forma, considerando os motivos libelados, julga-se improcedente o recurso administrativo
interposto, pela empresa SMART SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.685.734/000157.
Publica-se no Diário Oficial do Município, servindo o presente despacho para ciência aos
interessados.

Boquira, em 25 de janeiro de 2022.

LUCIANO DE OLIVEIRA E SILVA
-Prefeito-
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