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RESPOSTA

PROCESSO N° : 22.0.000000487-5
ASSUNTO: Decisão pregoeiro
 
Versa o presente sobre recurso interposto, pela empresa BHD COMERCIO E SERVIÇO LTDA , CNPJ nº
36.272.273/0001-32, referente ao Pregão Eletrônico nº 31/2022, que tem por objeto o registro de preços dos Itens
descritos no ANEXO I - Termo de Referência, do Edital, pelo Sistema de Registro de Preços, visando eventual e
futura contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação, montagem, desmontagem e reparos de
divisórias em gesso acartonado, forros em PVC, forros em gesso acartonado, persianas, pontos: elétrico, lógico,
telefônico e de ar-condicionado, janelas e portas de vidro temperado, portas de madeira, pisos e soleiras, janelas de
esquadria de alumínio, películas de controle solar, bem como todos os materiais e insumos necessários à execução dos
serviços, para atendimento das demandas da DPE-TO.
--------------------
1. DA INTENÇÃO DE RECURSO E SUA ACEITAÇÃO
1.1. BHD COMERCIO E SERVIÇO LTDA
A referida empresa intencionou recurso, na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 31/2022, insurgindo-se do
cancelamento dos grupos 01 e 03, conforme se verifica:
-----
“Registra-se a intenção de recurso referenta “sic” ao cancelamento do grupo 1 e 3, pois o maior desconto e o menor
preço leva a obtenção do menor valor para a contratação pela administração pública. E também a divergência ocorreu
em apenas um item isolado para cada grupo. Assim solicitamos a repedição “sic” da fase de lances com as devidas
correções como forma de sanar essa divergência..”
--------------------
2. SÍNTESE DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES
-----
2.1. Das alegações da recorrente
A recorrente acima qualificada alega, em síntese, que o grupo 3 possui 73 itens e a divergência ocorreu em apenas um
item isolado no momento do cadastro no comprasnet.
Alega que em caso de divergências no sistema comprasnet em relação ao edital prevalecem às normas contidas no
edital. 
Sustenta que foi enviada a proposta por escrito conforme exigido pelo edital. 
Argumenta que o maior desconto e o menor preço leva a obtenção do menor valor para a contratação pela
administração 
pública. 
Diz que para o grupo 3 teve-se por vencedor uma proposta enviada por escrito. 
Considera, ainda, que o edital que rege o presente certame (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022, PROCESSO
INTERNO: 22.0.000000487-5), no item 15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, estabelece que a sessão
pública poderá ser reaberta no seguinte caso: 
“15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que
dele 
dependam.” 
Com base no exposto, solicita que seja considerada as propostas enviadas por escrito. Caso permaneça a decisão de 
cancelamento do grupo 3, por divergência anterior a sessão pública, solicitamos a reabertura da sessão pública para
esse grupo 



com as devidas correções como forma de sanar a divergência no momento do cadastro no sistema comprasnet.
Registra-se o recurso referente ao cancelamento do grupo 3. 
Considerando que o grupo 3 possui 73 itens e a divergência ocorreu em apenas um item isolado no momento do
cadastro no 
comprasnet; 
Considerando que divergências no sistema comprasnet em relação ao edital prevalecem às normas contidas no edital; 
Considerando que foi enviada a proposta por escrito conforme exigido pelo edital; 
Considerando que o maior desconto e o menor preço leva a obtenção do menor valor para a contratação pela
administração 
pública; 
Considerando que para o grupo 3 teve-se por vencedor uma proposta enviada por escrito; 
Considerando o edital que rege o presente certame (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022, PROCESSO INTERNO:
22.0.000000487- 
5), No item 15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, estabelece que a sessão pública poderá ser reaberta no
seguinte caso: 
“15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que
dele 
dependam.” 
Com base no exposto, solicitamos que seja considerada as propostas enviadas por escrito. Caso permaneça a decisão
de 
cancelamento do grupo 3, por divergência anterior a sessão pública, solicitamos a reabertura da sessão pública para
esse grupo 
com as devidas correções como forma de sanar a divergência no momento do cadastro no sistema comprasnet.
-----
3.2. Quanto às contrarrazões
Não foram apresentadas contrarrazões
--------------------
4. ADMISSIBILIDADE
Presentes os pressupostos recursais, verifica-se que a tempestividade é aferida automaticamente pelo próprio Sistema
Comprasnet, de modo que se conhece do recurso interposto pela empresa BHD COMERCIO E SERVIÇO LTDA,
conforme análise abaixo.
--------------------
5. ANÁLISE
-----
5.1. Cancelamento do grupo 03
A recorrente se insurge contra o cancelamento de grupos no momento da realização da sessão de licitação, em que
pese durante a manifestação de intencionar recurso nos grupos 01 e 03 em suas razões cita especificamente o
cancelamento do grupo 03.
Apesar da argumentação exarada pela parte recorrente, as razões recursais não merece razão prosperar, conforme
motivação abaixo.
De início, é de se considerar que no momento do cadastramento da licitação no Sistema Comprasnet, define-se o
critério de julgamento, no caso do certame em tela, o critério adotado foi de menor preço por grupo.
No caso vertente, referido critério foi o estabelecido no instrumento convocatório, conforme, de plano, se depreende
da letra do subitem 2.3:
-----

2.3. A licitação será realizada por item, e o critério de julgamento adotado será o de
menor preço por grupo, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos
quanto às especificações do objeto.

-----
Não pode-se deixar de constar que em uma licitação por grupo, os lances são ofertados individualmente por item,
contudo, ao final é apurado o menor preço para o grupo.
Logo não é possível dentro do mesmo grupo ter critérios de julgamento diversos, notadamente no caso em tela.



Quando o recorrente alega que surgindo divergências entre o comprasnet e edital prevalecerá as regras do edital, trata-
se de uma afirmativa correta e justamente aquela aplicada por esta pregoeira, quando no momento da sessão constatou
que em dois itens, em grupos distintos, o critério de julgamento foi cadastrado no Sistema Comprasnet
equivocadamente.
O dispositivo mencionado pelo recorrente, contudo, não se presta à corrigir vício insanável, como no caso em questão,
eis que a divergência no que tange ao critério de julgamento efetivamente prejudicou o caráter competitivo do
certame, sendo suscetível de causar confusão entre os licitantes, como de fato causou.
É notório o prejuízo causado aos licitantes na fase lances, quando fica evidenciado critério de julgamento divergente,
quer seja em um único item de dado grupo, como pode-se extrair do Sistema Comprasnet, grupo 01, especificamente
no item 03, ofertado um valor negativo de R$ - 24.374,43 (menos vinte e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais
e quarenta e três centavos).
A respeito da argumentação de que foi enviada proposta por escrito conforme exigência editalicia, no pregão
eletrônico em fase inicial da sessão, os licitantes interessados enviam lances, momento que a Administração
acompanha na ânsia de obter os melhores preços, e quando na fase de lances, é identificada uma situação que enseja o
cancelamento de grupos ou itens, visando a isonomia entre os participantes, não é de se falar ainda em aquisições com
melhores preços, ou qualquer direito por parte dos licitantes interessados, porque é facultado a administração o
cancelamento desde que justificado, como preconiza o subitem 26.11. Vejamos :
-----
 

26.11. Fica assegurado à DPE-TO, mediante justificativa, o direito de, a qualquer tempo,
e no interesse da Administração, revogar a presente licitação no todo ou em parte.

-----
Entendo que nesse ponto, não há entendimento contrario que mereça prosperar.
Quando o recorrente vislumbra a possibilidade de reabrir a sessão pública e cita somente o grupo 03, suscita um
questionamento de que precocemente almeja a classificação de sua proposta no referido grupo, mas há de se frisar que
o cancelamento se deu ainda na fase de lances, não sendo analisados documentos de habilitação e muito menos houve
validação da proposta e consequentemente análise dos produtos e serviços ofertados.
Nesse passo, é de se destacar também a impossibilidade material de retorno à fase de lances por limitação do próprio
sistema comprasnet que não o permite. Até porque, a sigilosidade das propostas já foi perdida, de sorte que somente é
possível retorno de fase até a etapa de julgamento das propostas.
Por derradeiro, no edital especificamente no subitem 26.12 menciona:
-----

26.12. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.

-----
Entendo que mesmo que uma leitura superficial do subitem ora transcrito, não há de se falar em uma mera divulgação,
porque estando o critério de julgamento em dado item equivocado no Sistema Comprasnet, há impacto direto nos
preços ofertados.
Em arremate, o equivoco na definição de critério de julgamento diverso do edital efetivamente prejudicou o caráter
competitivo do certame, ao ponto de, infelizmente, ser impossível o aproveitamento dos demais itens tendo em vista
que o critério de julgamento é o menor preço do grupo, motivo pelo qual não há o que se prover no recurso interposto.
 
--------------------
6. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso interposto por BHD COMERCIO E SERVIÇO LTDA, mas no mérito indefiro
o pleito no tocante a continuidade do certame referente ao grupo 03.
Isto posto submeto o presente recurso a apreciação da autoridade superior.
 
Palmas-TO, 31 de agosto de 2022
Andreia Machado R. Silva



Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por Andréia Machado Ribeiro Silva, Pregoeiro (a), em 30/08/2022, às
10:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando
o código verificador 0681903 e o código CRC C91742E9.

22.0.000000487-5 0681903v3


