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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
AO Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 
Setor de Licitações (GERAF) 
Ilmo. Sr. Pregoeiro

PROCESSO No 015/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO No 07/2020

A empresa EXO COMPANY PARTICIPAÇOES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
no 21.061.770/0001-14, com sede na cidade de Saquarema/RJ, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea " a ",
do inciso I, do art. 109, da Lei no 8666 / 93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO, 

Contra a RECUSA da proposta da fornecedora licitante, EXO COMPANY, conforme o exposto no sistema comprasnet,
palavras do pregoeiro: “Motivo da Recusa/Inabilitação do Lance: Não manifestação da licitante nas diversas
convocações feitas e não anexação da proposta atualizada assinada no sistema dentro do prazo de 02 horas, nos
termos dos itens 8.2. 10.1. do edital.” o que é um absurdo equívoco, e trataremos os fatos na peça recursal.

A fornecedora licitante EXO COMPANY participou do pregão eletrônico No 07/2020 na data e hora agendadas no
edital, sendo estes Dia: 17/08/2020; Horário: 10h; Local: Portal de Compras do Governo Federal –
www.comprasgovernamentais.gov.br; 
Na data e horário agendados a licitante esteve presente e participou ativamente do pregão, sendo estes divididos
por itens e grupos.
O pregão foi dividido por itens, reunidos em 08 grupos, sendo o critério de julgamento adotado o menor preço
GLOBAL do grupo.
Ao término da etapa de lances, os fornecedores em primeiro lugar nos grupos foram convocados a enviarem as
propostas atualizadas, e assim o fizeram, mas o pregoeiro deixou de indicar as demais posições classificatórias das
outras empresas participantes do pregão.

Na modalidade de pregão por Grupos, a posição classificatória das empresas participantes do grupo fica disponível
apenas para a tela do pregoeiro, e deveria ser exposta pelo pregoeiro através do chat, o que garantiria a
publicidade das informações e garantiria o acompanhamento do pregão pelas empresas participantes. 

O tempo de análise das propostas das licitantes não é delimitado por lei ou pelo edital, podendo ocorrer
imediatamente após o envio, ou quando o pregoeiro ou equipe de análise assim o fizer. Dessa forma, fica
impossível de prever quando o pregoeiro chamaria a seguinte colocada convocando a proposta a atualizada
conforme lance.

Na data do pregão, 17/08/2020, o pregão foi suspenso pelo motivo de término do expediente, às 17:40h. Houve o
recebimento do aviso de suspensão, e-mail esse enviado automaticamente, porém o pregoeiro não reagendou a
reabertura do pregão!

Verificamos que o pregoeiro apenas colocou a previsão de reabertura do pregão no chat do comprasnet, mas, como
TODOS sabem, com a suspensão do pregão, a tela do chat desaparece do sistema, voltando apenas quando o
pregoeiro reabre a sessão pública.

Ora, é de responsabilidade do pregoeiro o agendamento no sistema comprasnet, no campo próprio no momento da
suspensão, para que a data/hora seja publicada e de acesso a todos.

Se o pregoeiro não imputa no sistema a data/hora de reabertura, fica condição pessoal do pregoeiro e conforme
seu bem querer, a hora que quiser, na data que quiser, a reabertura! Tal fato descumpre o princípios legais da
administração pública, pois, incorre no descumprimento dos princípios da publicidade e razoabilidade.

Uma vez que o pregão não se encerrou na data prevista em edital, nesse caso em 17/08/2020, todas as reuniões
devem ser precedidas de aviso prévio, agendadas, devidamente publicadas, com TEMPO HÁBIL para a participação
de todos os licitantes!

Neste esteira, deve ser levado em consideração o estado de pandemia causada pelo COVID-19, em que o serviço
laboral tradicional encontra-se suspenso e as empresas prestam atendimento por teletrabalho, “home office”, cada
funcionário na segurança de suas residências contando apenas com a infraestrutura que possuem.

As suspensões e reaberturas repentinas em datas não previstas em edital NÃO devem responsabilizar a empresa
nos casos em que a mesma não se encontra logada no sistema. Não deve ser imputada a licitante a
responsabilidade que não provém de um erro da mesma.

Um simples contato telefônico ou via e-mail já resultaria na compaixão do pregoeiro e respeito às atividades
empresarias no contexto de pandemia em que o país e o mundo se encontram!

O manual do Comprasnet, por sua vez, já explica o assunto e como deve ser a conduta do pregoeiro.
Para suspender o Pregão, no menu do Pregão Eletrônico, o pregoeiro deveria clicar em Suspender Pregão. O
sistema exibe os seguintes campos para preenchimento:  Tipo de Suspensão - selecionar a opção Suspensão
Administrativa;  Justificativa - Informar o motivo da suspensão;  DATA/HORA PREVISTA PARA REATIVAÇÃO DO
PREGÃO - INFORMAR A DATA E HORA PREVISTA PARA REATIVAÇÃO DO PREGÃO. (Horário de Brasília) 
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Há no sistema Comprasnet, na tela do Pregoeiro, a inclusão de Data/hora prevista para reativação do pregão! Esse
campo deve ser marcado para garantir que TODOS tenham acesso ao agendamento da reabertura!

“Suspensão Administrativa: Suspensão da Sessão Pública por um motivo pessoal do pregoeiro (por exemplo:
horário de almoço, fim de expediente), também para um procedimento administrativo gerado pelo processo
licitatório (por exemplo: suspender a sessão na fase de aceitação para verificar amostras, laudo técnico, entre
outros, bem como para verificar a documentação de habilitação, quando for o caso).”

A opção Reabrir Pregão permite ao pregoeiro reabrir o Pregão suspenso na data e hora informadas na justificativa
da suspensão. É enviado automaticamente pelo sistema, e-mail aos fornecedores participantes, informando sobre a
reabertura do Pregão. Porém, o pregoeiro não indicou a Data/hora de reabertura do pregão, além de os
fornecedores não poderem se preparar para o evento de reabertura, não houve o envio automático do e-mail aos
fornecedores. Sendo assim, caso a reabertura aconteça na Data/hora em que o pregoeiro esteja disponível para
tal, o e-mail será enviado podendo acontecer a qualquer tempo, conforme o querer pessoal do pregoeiro.

Também temos que a tela do pregoeiro apresenta o campo “Fornecedores Conectados”, campo esse localizado no
lado superior direito da tela do pregoeiro, alterado de “usuários conectados” para “fornecedores conectados”,
permitindo ao pregoeiro visualizar o quantitativo de fornecedores logados na Sessão Pública; Sendo assim, o
pregoeiro pode verificar se o fornecedor convocado estaria online e, caso negativo, poderia contata-lo por
telefonema ou email próprio.

A desclassificação da empresa jamais poderia ocorrer por chamamento no chat em data e horário não previsto em
Edital! O chamamento do pregoeiro aconteceu dias após a data agendada da sessão pública e o pregoeiro não
expôs a classificação das licitantes. Deveria, sim, estar considerando o momento de pandemia e trabalho remoto
em que todo o país se encontra e fazer contato informando que haveria a reabertura e que a empresa poderia ser
convocada na data indicada.

O país ainda está vivendo o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo no 06/2020, com término
previsto em 31/12/2020, ou até a data em que o estado de calamidade pública seja superado formalmente, ou
ainda se a Medida Provisória no 951/2020 for rejeitada ou não aprovada dentro do prazo estabelecido pelo art. 62,
§3o da Constituição Federal. 

Em razão da pandemia de Covid-19, as atividades presenciais nas dependências da EXO Company encontram-se
temporariamente suspensas, e o trabalho laboral é remoto, no domicílio dos colaboradores, que estão sujeitos à
infortúnios diversos, principalmente no caso em tela, a impossibilidade de conexão com a internet a qualquer
tempo.
Portanto, não podemos superar o estado de calamidade e considerar “normal” o tempo de pregão, como vinha
acontecendo antes do decreto de pandemia. No que tange ao chamamento via chat, o pregoeiro não deve usar
disso para desclassificar a proposta de uma empresa coesa, habilitada, e detentora do melhor preço!

O pregão foi suspenso e reaberto, mas nos avisos não estavam as datas e horários dos eventos de reabertura,
impossibilitando o acompanhamento das licitantes que sequer haviam ciência da classificação.

Considerando a suspensão do pregão e não colocando nos motivos a previsão de reabertura do pregão, o licitante
fica impossibilitado de verificar e se programar para o horário e data. Ou seja, em 19/08/2020, o pregoeiro estava
redigindo sobre os motivos de inablitaçao da empresa OKALANGO para os grupos 5, 7 e 8, não informando as
próximas colocadas para os respectivos grupos 5, 7 e 8 para que se preparassem e assim por conta do princípio da
economicidade, agarantir a escolha da proposta mais vantajosa.

O pregoeiro escreveu no chat às 17:32:19 que o pregão seria suspenso e reaberto na data 20/08/2020 às 10h00.
Imediatamente, conforme email recebido pelo comprasnet com a suspensão, o pregoeiro suspendeu a sessão, o
que fez “sumir” a tela do chat. Neste momento, não foi possível saber qual era a data/hora de reabertura do
pregão!

Na data da convocação 20/08/2020, observamos no chat que a empresa foi convocada a responder uma
negociação do pregoeiro com prazo de 30 minutos, sem qualquer aviso prévio e conhecimento da licitante!

Não é justo e razoável imputar a responsabilidade à qualquer empresa licitante o prazo sugerido pelo pregoeiro
para responder o chat, visto que a data não foi prevista no edital!

Deveria ter sido indicada a classificação das empresas por grupo, para que as mesmas se programassem e
organizassem as propostas, ficando mais atentas às convocações. O intervalo entre a suspensão e o evento de
reabertura do pregão era muito curto, e ninguém tem acesso ao chat após a suspensão. O pregoeiro precisa
colocar a agenda no sistema. Por se tratar de uma convocação em data posterior à prevista em edital, em posse de
todas as informações da licitante, o pregoeiro interessado na contratação da empresa com melhor proposta para a
administração, poderia e deveria fazer contato através de outros canais informando que o pregão estava reaberto e
que havia o chamamento naquele momento.

Novamente, reitero que um simples contato telefônico ou via e-mail já resultaria na compaixão do pregoeiro e
respeito às atividades empresárias no contexto de pandemia em que o país e o mundo se encontram!

DOS PEDIDOS
Requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, reconhecendo- se a ilegalidade da decisão
do pregoeiro e pelo princípio da autotutela, admita-se a Classificação da proposta da recorrente, já́ que habilitada a
tanto a mesma está.

Nestes Termos Pede Deferimento. 
Saquarema, 24 de agosto de 2020
EXO COMPANY PARTICIPAÇOES LTDA - EPP
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