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CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

úrterposto por Mega Master Comercial de Alimentos Eireli, no Pregão Eletrônico

na 0000512021., mediante as razões de Íato e direito a seguir aduzidas:

DA TEMPESTIVIDADE

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

o requisito da tempestividade, pois o registro das razões do recurso ocorreu no

dia 30 de junho de 2021, sendo determinado o pÍazo de 3 (três) dias úteis para

apresentação das contrarrazões, conforme o item 14.2.3.

DOS FATOS

A Recorrid4 participou do pregão eletrônico em epígrafe, cujo objeto é:

Contrâtação de empresa "para Íomecimento de cestas básicas para atender a

secretaria de ação social", conforme item ne 1.1 do edital.

Ocorre que a RecorÍente, intentando a todo custo sagÍa-se vencedora do

certame, faz alegações completamente forçadas, de embasamento jurídico raso e

ultrapassado, que não implica em qualquer necessidade na desclassificação da

empÍesa recorrida, as quais dizem respeito ao item 8.1 do edital.

Após todo o trâmite procedimental licitatório ocorrido, a empÍesa

Recorrida foi considerada vencedora do Pregão por ter apresentado proposta de

menor valor, ou seja, a mais vantajosa para a Administração Púb1ica.

MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRETI
RUA CENTRAL, 58, CENTRO- RIACHÃO DO BACAMARTE, CEP:58.382.000

CNPJ:19.211.844/0001-00 lN5.EST.:16.222.956-9

Tel.:(83) 3316-1253 E-MAIL: MCENTRALPEDIDOS@GMAIL.COM



Assim, o pregoeiro agiu em defesa dos interesses do Ente e da

Administração, declarando a recorrida como vencedora, oporfunizando a mesma

a contratação da proposta com maior vantagem, de maneira acertada.

EnÍim, tudo conÍorme remansosa orientação jurisprudencial e de acordo

com o determinado pelo instrumento convocatório.

Mesmo assim, com claro objetivo protelatório, a empÍesa recorrente se

maniÍestou pela apresentação de Recurso, o que será abaixo combatido.

Isto posto, seguem então os motivos de direito, pelos quais, o Recurso

não merece provimento.

O instrumento convocatório assim dispõe:

"8.1. Os licitantes encaminhardo, exclusioamette por meio do sístema

eletrôníco utilizado, concofiitantefiette com os documentos de

HABILITAÇÃO exígidos neste Edital, PROPOSTA com a descição do

objeto ofertado e o preço, até a data e o horáio estabelccidos paru abertura da

susão públíca, quando, então, encerratse-á aulofiaticrmente essa etapa de

enaio da rcfeida documentaçãl.

t.l

9.1.O licítante deoerá enoiar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no

sistema eletrônico, de todos os campos necessários e obigatóios pala o exame

de forma objetiaa dn sua real adequação e exequibilídafu, tais como: [,..]"

MC ALIMENTOS MlNlMERCADO EIRETI
RUA CENTRAL, 58, CENTRO. RIACHÃO DO BACAMARTE, CEP:58,382.000
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Tais princípios estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, tanto

na Lei de Licitações quanto na Constituição Federal.

Os princípios ora mencionados, são o da legalidade e da vinculação são

suÍicientes para comprovar a adequação da empresa às normas editalícias.

Conforme os termos editalícios acima expostos, o edital requer apenas

que a proposta seia encaminhada pelo meio do sistema eletrônico utilizado, o que

de fato ocorreu.

No caso em tel4 não houve descumprimento aos termos editalícios nem

as regÍas do ordenamento jurídico.

É pacífico que na licitação o edital vincula as partes e a administração. O

princípio da vinculação do edital já vem expresso no art. 3e da Lei 8666, a saber:

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

constihJcional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantaiosa

para a AdÍrinistração e será processada e julgada em estdta

conÍormidade com os princípios básicos da legalidade, da

impessoalidadg da moralidadg da igualdade, da publicidade, da

probidade administrativa, dâ vinculação ao instrumento convocatório,

do julgamento objetivo e dos que lhes são corelatos"§ 10. E vedado aos

agentes públicos: "I- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de

convocaçãg cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou

Írustrem o seu caráter competiüvo e estabeleçam preferências ou

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos

MC ATIMENTOS MINIMERCADO EIRETI
RUA CENTRAL, 58, CENTRO- RIACHÃO DO BACAMARTE, CEP:58,382-OOO

CNPJ:19.211.844/0001-00 INS.EST.:15.222.956-9
Tel.: (83) 3315-1253 E-MAIL: MCENTRALPEDIDOS@GMAIL.COM
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No processo adninistrativo existem alguns princípios que norteiam o

bom funcionamento dos processos licitatórios.



licitantes ou de qualquer outra circu-nstância impertinente ou

iEelevante para o específico obreto do contrato;"

Aiiás neste sentido é o artigo 41 da mesma Lei:

"aÍt. 41 - A Administraçâo não pode descumprir as normas e condiçôes

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada."

O Pregoeiro tem o dever legal e moral de respeitar e fazer respeitar o

Edital e as Leis, tal qual foram estabelecidos. Redamações, por parte dos

Proponentes, quanto as exigências do Editú devem ser apresentadas/ em prazo

hábil, em momento anterior a abertura do certame. Cabe ao r. Pregoeiro, neste

momento, honrar o Edital ao qual todos Proponentes estavam submetidos, e

desta forma manter a habilitação da recorrida, conforme determina a legislação

e em respeito aos termos editalícios.

Ocorre que o Pregoeiro, ao habilitaÍ a recorrid4 produziu tratamento

isonômico e dentro da legalidade aos demais competidores presentes, uma vez

que cumpriu os termos previamente estabelecidos no edital.

As Leis Íoram estabelecidas para serem cumpridas e para se Íazer

cumprir, desta forma, as regras estabelecidas paÍa que se prestigie o princíPio

constitucional da isonomia, que exposto na Constituição Federal inscrito no

artigo 5e, veda a distinção de toda e qualquer natureza, estabelecendo a igualdade

de todos perante a lei.

MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRETI
RUA CENTRAL, 58, CENTRO- RIACHÃO DO BACAMARTE, CEP:58.382.000
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Não somente sob a luz da Lei de Licitações, mas é evidente que/ ao se

desvincular do que é determinado por edital e ÍeÍir os Preceitos administrativos,



o pregoeiro também desobedece ao princípio da LEGALIDADE, previsto na

Constituição Federal.

Em primeiro momento temos que ressaltar que todas as pessoas do

Estado Democrático Brasileiro estão sujeitas ao que o ordenamento úama de

Legalidade. A Constituição Federal determina em seu artigo 5a, inciso II, que

"ningr.rém será obrigado a Íazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei".

Enquanto o cidadão tem o direito de realizar tudo aquilo que a lei não

proíbe, a administração poderá realizar somente aquilo que está disposto e

autorizado em Iei, o que acaba por dar maior seguridade aos administrados.

sistema eletrônico está em acordo c o determinado em Edital. sendo a

Fica também claro, portanto, que a Recorrente busca em seu Íe«.rrso

aoenas criar o chamado fumulto orocessual. devendo a autoridade

administra v1 la

re enCla or sua conduta temerária

obietiva e da lealdade processual.

r r iimi -Í

r r vlmen sua ínte ra do recurso int osto

r h a vista a inexistência de relev
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Restou claro oue a DroDosta aoresentada oela recorrida oor meio do

habilitação da recorrida a medida mais correta a ser tomada pelo Pregoeiro.
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DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, diante dos fatos narrados, requeÍ que seja NEGADO

PROVIMENTO AO RECURSO, em função da inaplicabilidade de suas parcas

alegações, bem como seia mantida a decisão que declarou MC ALIMENTOS

MINIMERCADO EIRELI vencedora do certame, dando prosseguimento as

demais fases, tendo em vista a decisão acertada do Pregoeiro na condução de

todo o processo, norteando-se pelos princípios da legalidade, vinculação,

proporcionalidade, razoabilidade.

Por ser medida indefecúvel de justiça.

Mogeiro-PB, 01 de Julho de202'1,.

MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI

CNPJ/MF na 19.211.844/0001-00

MC AIIMENTOS MlNIMERCADO EIRELI
RUA CENTRAL, 58, CENTRO- RIACHÃO DO BACAMARTE, CEP:58,382.000

CNPI:19.211.844/0001-00 lN5.EST.:16.222.956-9

TeI.: (83) 33],6.1253 E-MAIL: M CENTRALPEDIDOS@GMAIL,COM
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Sigilo das propostas no novo Decreto do pregão eletrônico

Por Ronaldo Corrêa

ENTRAR

(0oair:,zorq or oo )» finY

-a +A @
Por Ronaldo Corrêa, docente e palestrante de logÍstica pública, moderador na comunidade de práticas Nelca e

âssessor na DiÍetoria de Planejamento Eslralegico e Desenvolvimento lnslltucional na CGU

lntrodução

Desde a redaÇão origínal da Lei no 8.666, de 21 de junho de '1993, que o sigilo das propostas nâ licilâção goza de

pÍoteção legal, caracterizândo inclusive crime a sua devassa ou mesmo o âto de proporcionar a lerceiro o ensejo de

devassá-lo. Mas, em se Úâtândo de uma previsão da Lei de Licitaçóes, tal regra se aplicaria lambém à modalidade

pregão, regida pela Lei no 10.520, de 17 dê julho de 2002? E como isso é tratado no novo regulamento federal do

prêgão êletrônico, instituído âtÍâvés do Dêcreto no 10.024, de 20 de setembro de 2019? É o quê sê prêtende esclaÍêcer

no presente texto.

Sigilo na licitação

lnicialmente, cumpre ressaltar que o sigilo na licitação é em regra vedado, já que estamos tratando de um processo

adminislrativo regido tanto pela Lei de LicitaÇões quanlo pela Lei nô 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e demais nor

legais e constitucionais que tratam do direito da sociedade em ter acesso à informação.

L.

I §{)mHr 1



Lel 8.666/1993 - Art.3o, § 3a A ticitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveÍs ao público os

atos de seu prccedimento, salvo quanto ao conteÚdo das propostas, até a respectiva abertura.

No entanto, se nola que, no mesmo dispositivo legal que lÍata da vedação ao sigilo na Iicitação, consla uma Íessalva

quanto ao conteúdo das propostas. Neste câso. o sigilo é peÍmitido, mas somenle até o momento previsto no edilal

paía a sua abeÍtura.

Tal regra da Lei de Licitaçôes aplica-se subsidisriamente ao pregão, por força do que Íixa a própria Lei Geral do

Pregão.

Lei 10.520/20A2 - Art. 90 Aplicam-se subsidiaríamente, para a modalidade de prcgão, as nomas da LÊli

n ó B. 6 6 6,je-;Utls i J&he-d.eJ2SL

Sig,lo da proposta no pregão eletrônico

Com o âdvento do novo Íegulamen'to federal do pregão eletrônico, passou a ser obrigatóÍio as empresas licitantes

ânexâr a proposta no sistema, con com ita nlemente ao envio dos documentos de habilitação, antes da abertura da

etapa dê lances. Tal medida, ssgundo a SecÍetaria de Gestão do l,4inislério dê Economia. visa afastar o conluio,

mediante a'inabilitâção forçada', bem como evitar o protelamento desnecessário da sessão pública êpós o lérmino

da etapa de lances, para o Íecebimênto da proposta e documentos de habilitaÇão do licltante vencedor.

Mâs, com isso, têm surgido algumas dúvidas, lânto de pregoeiros quânto de empresas licitantes, tais como

Se o licitante se identificaÍ ao elaborar e anexat a sua proposta no sistema, esta a ilegalmente possibilitando a

devassa do sigilo da proposta?

O pregoeiro vai ter acesso às informações da empÍesa, constantes da Noposta? lsto não possibilitaria um

desvio de finalídade ê abri â o possibilidade de um favorecimento indevido de alguma empresa?

Vísando evitat a devassa do sigilo de sua proposta, a licitante poderia deixet para enyiar os documentos anexos

somente após a etapa de lances, como era feito sob a égide do regulamento antigo do pregão eletrônico?

Nota-se que são dúvidas importantes e pertinentes e que devem ser esclarecidas, como se pretende a seguir

Em primeiro lugar, destaca-se que o Decreto 10.024/2019 trata tanto do envio da proposta quanto dos documentos de

habililação antes da aberluÍa da sessão pública. lsso constilui uma das novidades do novo regulamento ÍedeÍal do

pregão eletrônico, não prevista no regulamento anteÍioÍ.

Decrcta 10.024/20't9 - Art. 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes

encaminhaÉo, êxclusiyamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de

habílitação exigidos no edital, proposta com a descriÇão do objeto ofertado e o preço, até a data e o

horário estabelecidos para abertura dâ sessão pública.

0 pôrtel .lê Õôr.ôrâs rrô Govp.nô Fêíipre mâis conhêcido como Comprasnet*, é um dos subsistemas do SIASG

(Sistema lntegrado de Administração de ServiÇos Gerais). Ele é adotado no âmbito da Adminislração Pública Federal

por tôdos os órgãos do SISG (Sistema lrrtegrado de Serviços Gerais), para operacionalizar os pregões eletÍônicos

regidos pelo Decreto 10.024/2019. Sêndo assim, o Comprasnet é parametrizado com .eg.as de negócio alinhadas ao

que fixa o regulamento Íedêral, que pode ser diferente do íegulamenlo dos outros entes federados.

No Comprasnet, o envio da proposta ê seus eventuais anexos e também dos documentos de habjlitaÇão, ocorre

campos distintos do sistema, na etâpa anterior à abertura da sessão públicâ. o
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No êntanto, quando da âbêrtura da sessão pública ô pÍêgoelro somente terá acesso aos dados dê valor e descrição

detalhada do objeto ofertado, nâo sendo possível identifica. a empresa Iicitante ou inÍoÍmações como marcâ,

fabricânte e modelo do objeto. O mesmo ocorre quando da consulta aos dados da licitação, teita por qualquer

cidadão, conforme veriÍica-se nas imagens abaixo, retiradas da área de consulla pública do ambiente dê produção do

CompÍasnet.

Antes do término da etapa de lances:

Prê!ão no 462019

tteh: 1 - úcê.ôàme^to dc Diroitoe Pê.h.nlntes d. us dc Oú@! Softwàre. / Prca.ó6!3 de
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Após o término da etapa de lances

A restriÇão de acesso às infoÍmêções de marca, fabricanle, modelo e licitantê antes do término da etapa de lances

ocorre tanto para o pregoeiÍo e público êm geral, quanto para as empresas licitantes concorrentes, conÍorme imagem

abaixo, que mostra a nova sala de disputa do Comprasnet, adequada ao novo decreto do pÍegão eletrônico.
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j Comp'.5netw.b - Morill. Fnds, trX
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r/t.|t.rÀrc tt !4 tó@
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Pro96... CluantHrde
OÍ.rt d.

V.lo. Tot l

Rt 14,16&

R$ 1ó,0800

Prspostã 3
1

Tal restrição de acesso a estas inÍormaçôes visa garantir quê não haja quebra de sigilo das píopostas, atendendo à

vedaÇão legal.

Lei 8.ó66/1993 - Arí. 94. 0evassar o sigilo de propasta âpresenlada em prccedimento licltatório, ou

praporcionar a terceiro o ensejo de devassá1o:

Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (ttês) anos, e multa.

Em segundo lugar, observe-se ainda que, similarmente ao que fixa o supracitado §3" do Art. 30 da Lei 8.666/1993

quanto ao momento do afastamento do sigilo das propostas, o Decrelo 10.024/2019 Íixou que tais iníormaçóes

seriam disponibilizadas após o encerramento da etapa de lances.

Decreto 10.024/2019 - Att. 26, § 8o Os documentos que compõem a proposta e a habilitaçáo do

licitanle melhor classifícado somente seÉo d isponibilizados parc avaliaÇão do pregoeiro e para acesso

públíco após o encerramento do envio de lances.

E, por Íim, observe-se que o novo regulamento do pregão eletrônico fixou que o envio de documentos

complemenlares, após a etapa de lances, deve ser Íeito somente para a confirmação daqueles exigidos no edital e já

apresentados como anexos antes da abeÍtura da sessão pública.

Decreto 10,024/2019 - AÍt. 26, § 90 Os documentos complementares à proposta e à habilitaÇão,

quando necessátios à confirmação daqueles exigidos no edítal e já apresentados, serão encaminhados

pelo licitante melhor classificado após o enceramento do envio de lances, observado o prazo de que

trata o § 20 do art. 38.

Em que pese a vedação legal se reÍerir somente a documento ou inÍormação que deveÍia constaÍ da proposta, penso

ser prudente que se preveja de ÍoÍma clara no edital qual será a consequência do não envio dos documentos de

habilitaçâo, anexados no sistema de forma concomitanle com o cadastramento da proposta.

ENViÂR LANCES
PÍ€tão Eletrônko No 93/2019
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Lêi 8.666/1993 - AÍt. 49, § 39 É facultada à Comissão ou autoridade supe ot, em qualquer fase da

lícitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementat a instÍução dO processo,

vedada a inclusão poste or de documento ou ínformação que deveria constar otigiDariamente da

proposta.

c onclu são

O novo procedimento previsto no Decreto 'lO.024/2019 exige o envio prévio de lodos os documentos de proposta e de

habilitaÇão previstos no êdjtal, êm momento ânterior à abeÍturâ dâ sessão pÚblicâ. Tais documentos gozam de sigilo

temporário, nos termos do Art.26, §8ô do citado regulamento. Assim, as informaçôes de idêntiÍicação do licitante,

marca, modelo e fabricante do objeto ôfertado não são disponibilizadas pelo sistema Comprasnet antes da etapa de

lances, não podendo ser utilizadas como parâmetros pâra a desclassificâÇão das propostas pelo píegoeiro ou mesmo

paÍa a formulaÇão de lances pelas empresas licitantes.

Com isso, pode-se concluir que o fato de a empresê se identificar ao elaboraÍ e anexêr â sua proposta no sistema não

caracteriza quebÍa de sigilo, não interferindo em nenhum procedimento da etapa de classificação ê lances do pregâo

eletrônico. Tals anexos somente ficarão acessíveis após a elapa de lances.

Os documentos complementares passÍveis de envio âpós a etapa de lances não devem ser conÍundidos com aqueles

que devem ser enviados ântes da abertura da sessão públicâ, sêndo recomendável quê o edital deixe clara qual será a

consequência do não envio dos anexos êm momento oportuno.

*Visando propotcionar uma melhot compteênsão acerca de sua utilização, o Comprcsnet disponibiliza aos licitrntês

um amblenle dê ltêinemênlo.

Pan acessá-lo, basta utilizar o link h]l?s.//tej-aaÚedp.çpnwasteLgev.buses!ÍplaSt-0?-arjalasp.

Os usuários e senhas para acêsso são os seguintes.

E@EM

EEd&@

resa:00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZAEm

wd&@

lU s uaiiõaíor nãa!
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Empresa: 00.000.993/0001-00 - SUPERMERCADO SERVE ÍODOS PIRAJUI LTDA

@

l
Encontra-se disponível ainda um tutotial desenvolvido pelo Serpro, para orientar a utilização do Comprusnet:

hlJp§r&sallt§l-rÊ-ssBle-ger-h!L!leÍi"i-91reDBr3§r9Lp-!9sa9-ZA-gJJga":-0:1J:221!W.

=sicilo . l)ecrcloro.o2{,r9

Como você se sentiu com esle conteúdo ?
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PEDRO HÉNRIQUE ALVES BARRETO § I art,s air;s

ó possível paÍticipâr do pregâo §em anexar a pÍopo§tô ou os docurnontos de hâbilitação? o sistema permile?

8onâldocorÍêa 0i ânss ãtrás

pedro Heníique, Precisa verificar com ô gêstor do sistema que você usa. Pelo que levantei, o sislema do Banco do Brasil nâo exige

e o Comprasnet está sendo ajustado ainda.
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Jâmil ManasÍi O 1 ênori ,,rtías

Parabénsrri Excelente ârtigo.
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Atendimento:

L (4r) 3778-1745

o (41) 98711-4701
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