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Licitações

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ 16.233.439/0001-02
AVISO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL
PRAZO PARA CONTRARRAZÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
O Município de Eunápolis, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público a todos os
interessados que a empresa FORMATTI TECNOLOGIA LTDA – ME, Impetrou Recurso no, Pregão
Eletrônico nº 050/2022, ficando assim aberto prazo para apresentação de contrarrazões, nos
termos do art. 109, da Lei de Licitações, contados nos termos do art. 110, do mesmo diploma legal.
Os documentos encontram-se a disposição no Núcleo de Licitação e Contratos na Rua
Arquimedes Martins, nº 525, Centauro, Eunápolis – BA. Podendo ainda ser solicitado pelo e-mails:
licitacao@euanapolis.ba.gov.br ou copel@eunapolis.ba.gov.br. Eunápolis, 16 de setembro de
2022. Josenei Barbosa Silva Santos - Pregoeiro.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDHBNJHCMTHGQJDBOUUYOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
16 de Setembro de 2022
3 - Ano XIII - Nº 8425

Eunápolis

ILMO(A). SENHOR(A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
EUNÁPOLIS – ESTADO DA BAHIA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
PROCESSO: 237/2022

FORMATTI TECNOLOGIA LTDA – ME, constituída legalmente por contrato social
devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob CNPJ nº
08.629.276/0001-45, NIRE nº 26201599165, com sede Rua Alfredo Fernandes, nº
295, Sala 701, Casa Forte, Recife/PE, CEP.: 52.060-320, neste ato representada pela
Sócia Administradora, ANA MANUELLA COUTO DE LIMA, brasileira, divorciada,
empresária, nascido em 26/07/1979, CPF nº 033.593.944-96, já qualificada nos autos
do Processo Administrativo de Licitação supracitado, vem, à presença do ILMO(A)
PREGOEIRO(A), interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face da decisão que determinou a habilitação/classificação da empresa
SERVDADOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ:16.550.408/0001-77 ,
ficando a, ora, Recorrente, em segundo lugar ao resultado do Pregão Eletrônico nº
050/2022 , o que faz pelas razões que passa a expor.

Requer o processamento do presente recurso, com sua remessa à autoridade
superior, para que proceda ao seu julgamento.

Pede deferimento.

Recife, 16 de setembro de 2022
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RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO EM PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 050/2022

RECORRENTE: FORMATTI TECNOLOGIA LTDA

ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLISNO ESTADO DA BAHIA

Apesar de reconhecer a competência, honestidade e conhecimento do Ilmo.
Pregoeiro, a recorrente apresenta as razões pelas quais, no caso, sua decisão foi
equivocada, merecendo os devidos reparos.

DA TEMPESTIVIDADE
Cumpre esclarecer que a empresa, ora, recorrente manifestou sua intenção de
recurso ao final da sessão de classificação e habilitação, no dia 13/09/2022 às
16:22:01, cabendo recurso administrativo no prazo de 03(três) dias da decisão que
declare o vencedor em pregão, conforme previsto no inciso XVIII, do art.4º da Lei
10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, que regulamenta a licitação, na modalidade
pregão, na forma eletrônica, dispõe no art. 44, que:
“Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o
prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
Parágrafo primeiro.
“As razões do recurso de que trata o caput deverão ser
apresentadas no prazo de três dias”.

Apresentadas as Razões, no dia 16 de setembro de 2022, dentro do prazo
determinado, portanto, tempestivo o presente Recurso.
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DA AUTORIDADE COMPETENTE

O presente Recurso está sendo endereçado ao Ilmo. Pregoeiro, considerando os
itens do Edital abaixo transcrito:
“12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer,
para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do
recurso.”
Dessa forma, cumprido os requisitos legais, interpõe a licitante qualificada acima, o
presente Recurso Administrativo, pelas razões abaixo expostas.

DAS RAZÕES DO RECURSO

O Pregão Eletrônico 050/2022, do tipo: MENOR PREÇO POR LOTE, tem por objeto:
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS,
INCLUÍDA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS INERENTES A ESTES
SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE
EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.”

A, ora, Recorrente foi classificada em segundo lugar no processo licitatório em apreço,
sendo a empresa, SERVDADOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, vencedora
no certame.

Inconformada com a decisão do Pregão Eletrônico, a Recorrente reitera os termos da
impugnação apresentada ao Ilmo. Pregoeiro e protocolada no dia 19.08.2022, em que
se questiona o fato de não ter a licitante vencedora fornecido as notas fiscais de
prestação de serviços, conforme exigência do Edital.
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Observa-se da documentação anexada pela “vencedora”, em especial, no Contrato
Particular de Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte em Equipamentos de
Informática, nº 028/2021, contradição no tocante aos dados apresentados, no que
se refere ao valor informado no item: Preço e Forma de Pagamento, na cláusula quarta
do referido contrato, de R$72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais), pagos,
mensalmente, pela prestação de serviços, de locação de equipamentos e suporte
técnico, fornecidos à tomadora dos serviços,

DISTACOL PATRIMONIAL E

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, contrato firmado, inicialmente pelo
prazo de 12 meses, desde 01.10.2021 até 31.10.2022.

Em resposta ao chat, a empresa vencedora anexa, apenas, uma nota fiscal do mês
de outubro de 2021, mês este em que foi firmado o contrato de prestação de serviços
entre a empresa vencedora, SERVDADOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI e
a

empresa

tomadora,

DISTACOL

PATRIMONIAL

E

EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS EIRELI.

DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA

É imperioso destacar, preliminarmente, que a licitação é um procedimento
administrativo, composto de atos ordenados e legalmente previstos, mediante os
quais a Administração Pública busca selecionar a proposta mais vantajosa. Todavia,
cada um dos seus atos devem ser conduzidos em estrita conformidade com os
princípios previstos no art.37 da Constituição Federal, bem como na Lei de Licitação
a saber: isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, igualdade,
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo entre outros.

Dessa forma, não há de se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em
consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação. Assim
veremos que a empresa vencedora, SERVDADOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
EIRELI, não apresentou a proposta mais vantajosa, bem como não atendeu as
exigências do edital.
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É cediço que o Edital, segundo definição do Mestre Hely Lopes Meirelles, “é Lei interna
da licitação” e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a
Administração que o expediu.
Neste ponto, a licitante vencedora deixou de cumprir as exigências estabelecidas pela
legislação mencionada anteriormente e aos requisitos da presente licitação, uma vez
que apresentou uma única nota fiscal, do primeiro mês de contratação com a
tomadora de serviços, ensejando dúvidas quanto a veracidade das informações
prestadas no processo licitatório, no que diz respeito ao capital social da empresa
vencedora.

Ressalta-se que a juntada de apenas uma nota fiscal, não é suficiente para
confrontação das propostas submetidas ao Pregão Eletrônico, em prejuízo da
transparência e ao princípio da isonomia que devem nortear o processo licitatório.
Inexiste proposta mais vantajosa sem o cumprimento das normas editalícias.
Outrossim, revela-se perceptível que a empresa supostamente vencedora não
apresentou a documentação exigida no edital de forma correta, especialmente, quanto
a comprovação do seu capital social.

Incumbe à Administração Pública analisar, no ato do processo licitatório, o Balanço
Patrimonial e os demonstrativos contábeis do último exercício social dos licitantes, os
quais comprovem a capacidade econômica da entidade para contratar e assumir a
responsabilidade objetiva da contratação, conforme o disposto no inciso I, art.31 da
Lei 8.666/93. No presente caso, não consta do balanço apresentado pela vencedora
no processo de licitação, o valor de R$72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos
reais), referente a nota emitida no mês de outubro de 2021, novembro de 2021 pela
prestação de serviço realizado para tomadora, DISTACOL PATRIMONIAL E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, conforme print abaixo.

FORMATTI TECNOLOGIA LTDA – CNPJ 08.629.276/0001-45
Rua Alfredo Fernandes, 295 – Sala 701 – EMP. Germana Suassuna - Casa Forte
Recife – PE – CEP 52.060-320 - Fone: 81 – 3314.2616
E-mail: licitacao@formatti.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDHBNJHCMTHGQJDBOUUYOE
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

5

Sexta-feira
16 de Setembro de 2022
8 - Ano XIII - Nº 8425

Eunápolis

Faturamento do Mês de Setembro de 2021

Faturamento do Mês de Outubro de 2021

Faturamento do Mês de Novembro de 2021
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Nestes termos, percebe-se de forma incontestável que a empresa, SERVDADOS
SOLUÇÕES

EM

TECNOLOGIA

EIRELI,

foi

equivocadamente

consagrada

vencedora, pelas razões fáticas e legais narradas. O que configura uma ilegalidade e
impede o seguimento do certame, visto que viola afrontosamente as normas legais e
editalícias.

Além disso, importante ressaltar, que para buscar a contratação mais vantajosa ao
interesse público, torna-se necessária à segurança atribuída aos habilitantes,
vinculando-os ao edital e este ao processo que o antecedeu, conforme o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.

Isto posto, percebe-se que o presente recurso merece prosperar, e, por conta disso,
o Ilmo. Pregoeiro deve inabilitar e desclassificar a empresa, SERVDADOS
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI.

Requer-se, dessa forma, que seja julgado e provido o presente recurso, com efeito
para que seja desclassificada a licitante do certame licitatório, por todas as razões
suscitadas na presente peça recursal.

DOS PEDIDOS

Conforme os fatos e argumentos apresentados neste Recurso, solicitamos com lídima
justiça que:
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a) A peça recursal da recorrente seja conhecida para, no mérito, ser deferida
integralmente, pelas razões e fundamentos expostos;

b) Seja reformada a decisão pelo Douto Pregoeiro, que declarou como vencedora a
empresa SERVDADOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, conforme motivos
consignados neste Recurso, tendo em vista o descumprimento das normas do edital,
em especial, a contradição da evolução do faturamento apresentado em seu balanço
patrimonial, bem como, a apresentação insuficiente de documentação relativa às
notas fiscais dos serviços contratados pela tomadora de serviços DISTACOL
PATRIMONIAL

E

EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS

EIRELI.

Requer,

oportunamente, que a empresa vencedora junte, no mínimo onze notas fiscais,
referentes às prestações de serviços do período de 11 meses, conforme exigência do
Edital.

c) Caso o Douto Pregoeiro opte por manter sua decisão, requeremos que, com fulcro
no art.9 da Lei 10.520/2002 c/c art.109, III, parágrafo 4ºda Lei 8666/93, e no Princípio
do Duplo Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por autoridade
superior competente.

Pede deferimento.
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