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Licitação Pregão Eletrônico Nº 000023/2021 - 13/07/2021 - Proces so Nº 027378/2020

Responsável COMISSÃO E EQUIPE DE APOIO

Data 02/12/2021

Tipo ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO E CONVOCAÇÃO

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se o reuniram- se 
o Pregoeiro deste Órgão e Equipe de Apoio, designados pelos Decretos nº 016 de 03 de 
Fevereiro 2021 e alterações, regido de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 
123/2006 e a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e pelo Decreto Municipal nº 094/2020 para, no 
endereço eletrônico www.bllcompras.org.br, nos termo da convocação de aviso de licitação, 
realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 
000023/2021 , referente ao Processo nº 027378/2020, objetivando a  AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL GRÁFICO . Preliminarmente, destacamos que os recursos apresentada pela 
empresa TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOL. GRÁFICAS LTDA-EPP  foram apresentados 
dentro do prazo fixado em lei, considerando o prazo de 03 (três) dias concedido na Sessão 
ocorrida em 28/09/2021. Dada a tempestividade, passamos a análise: A recorrente requer que 
seja reconhecido o presente recurso de sua empresa, bem como seja reformada a decisão deste 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, conforme costa ás fls. 664/734 deste processo administrativo. 
Importante mencionar, que a empresa TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOL. GRÁFICAS 
LTDA-EPP recorre em razão que seja tratada a recorrente com isonomia perante as outras 
licitante, sendo convocada para envio de sua proposta ajustada para os lotes 01, 02, 11 e 19, 
bem como que tenha o mesmo prazo de envio. E que seja revista a decisão do Pregoeiro e 
Equipe de Apoio quanto de sua DESCLASSIFICAÇÃO . Ainda a recorrente alega o que segue: 
(...) 4 - Pregoeira Designada: Karina Costalonga Batista - Pregoeira Oficial 4.1 "1.5 - Os trabalhos serão 
conduzidos por servidor do órgão promotor do certame, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "pregões" constante da página eletrônica 
da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL)." 5 - DA ETAPA DE LANCES 5.1 Foi iniciada a etapa de lances 
como extraído fielmente do portal BLL a seguir: "13/07/2021 09:07:28, Prezados Senhores, participo que a 
análise técnica foi realizada por este setor, tendo constatado que todas as propostas encontram-se de 
acordo com os requisitos previstos no Edital. Desta forma, iniciarei a fase de abertura de lances." 4.2 Ao 
término da etapa de lances a empresa recorrente, sagrou-se vencedora do lotes: 1. Conforme retirado do 
chat do certame referenciado: Lote 1: "13/07/2021 09:31:49, LANCE, TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E 
SOL. GRÁFICAS LTDA-EPP (PARTICIPANTE 022), 120,00" "13/07/2021 09:35:47, NOTIFICAÇÃO, 
SISTEMA, O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL. 
GRÁFICAS LTDA-EPP" 6 - DA NEGOCIAÇÃO 6.1" 11.6 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão 
pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas no edital." 6.2 Após o termino da etapa de lances, a Pregoeira Oficial Karina 
Costalonga Batista, contatou a recorrente para uma possível redução dos valores lançados, conforme 
fielmente extraímos do chat a seguir: Lote 1: "13/07/2021 10:42:08, MENSAGEM, PREGOEIRO, PARA 
PARTICIPANTE 022: De acordo com o Art. 38 do Decreto Municipal nº 094/2020 e Decreto Federal nº 
10.024/19, esta Pregoeira gostaria de saber se a empresa poderá oferecer uma oferta mais vantajosa para 
administração pública, para o item arrematado pela licitante, que seja estudada pelo licitante e passa a 
partir de agora a ficar aguardando sua resposta para dar prosseguimento à Sessão Pública." "13/07/2021 
10:43:53, MENSAGEM, TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL. GRÁFICAS LTDA-EPP (PARTICIPANTE 
022), Bom dia Sr. Pregoeiro (ª) e Equipe de Apoio." "13/07/2021 10:45:49, MENSAGEM, TEIXEIRA 
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IMPRESSÃO DIDITAL E SOL. GRÁFICAS LTDA-EPP (PARTICIPANTE 022), Infelizmente não temos como 
reduzir mais os nossos valores. Chegamos no nosso limite na etapa de lance. Vale lembrar que nosso valor 
se encontra abaixo do valor estimado por essa administração." "13/07/2021 10:46:16, MENSAGEM, 
TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL. GRÁFICAS LTDA-EPP (PARTICIPANTE 022), ...por essa 
administração."13/07/2021 10:55:27, MENSAGEM, PREGOEIRO, PARA PARTICIPANTE 022: Agradeço o 
retorno. (...) 7 - DA INABILITAÇÃO EQUIVOCADA - REGULARIZAÇÃO MUNICIPAL. 7.1 "12.5.2 -
Regularidade Fiscal e Trabalhista, f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa;" 
7.2 A recorrente foi inabilitada equivocadamente nos lotes 1, por não apresentar a certidão de regularização 
com a Fazenda Municipal, conforme registrado no chat da sessão pública pela Pregoeira Oficial, Karina 
Costalonga Batista, mensagens estas fielmente transcritas a seguir: Lote 1: "13/07/2021 11:00:30, 
INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE, PREGOEIRO, TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL. GRÁFICAS 
LTDA-EPP inabilitado. Motivo: Em análise aos documentos de habilitação foi verificado que a licitante não 
anexou a Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa. Estando INABILITADA"
8 - DA CONVOCAÇÃO DAS LICITANTES VENCEDORAS 8.1 Após a inabilitação da recorrente, as demais 
licitantes foram convocadas a enviarem a proposta ajustada aos seus lances derradeiros, conforme 
extraído fielmente no chat desse certame: "13/07/2021 13:21:17, Srs licitantes classificados em 1º lugar em 
seus respectivos itens, solicito que encaminhem sua PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA no prazo de 
ATÉ 05 (CINCO) HORAS exclusivamente pelo sistema da BLLCOMPRAS, em conformidade com o item 
12.5.6 "a" do edital." 8.2 A recorrente foi inabilitada às 11:00:30 do dia 13/07/2021, conforme imagem 2, 
antes da convocação para envio da proposta ajustada, Imagem 3. 9 - DO PRAZO DO ENVIO DA 
PROPOSTA AJUSTADA 9.1 De acordo com seu edital, os licitantes têm o prazo de até 5 (cinco) horas para 
o envio da proposta ajustada, contados e após a sua convocação, vejamos: "12.5.6 - Proposta Atualizada" 
"a) A licitante DEVERÁ encaminhar, exclusivamente pelo sistema eletrônico, PROPOSTA DE PREÇOS 
ATUALIZADA, adequada ao último lance ofertado após a negociação, contendo a descrição do objeto, os 
valores e assinatura do representante da empresa, no prazo de até 05 (cinco) horas a partir da solicitação 
do pregoeiro. Oportuno mencionar, que como disposto no recurso apresentado pela recorrente 
houve alteração do "Pregoeiro" no dia 03/08/2021 no sistema BLLCOMPRAS, em razão de 
minha designação que ocorreu no dia 30/07/2021. Extrai-se da Ata de Abertura divulgada pela 
Pregoeira à época e Equipe de Apoio no dia 13/07/2021 o disposto a seguir: (...) Informamos que 
ao realizar a impressão dos documentos de habilitação foi verificado que a licitante TEIXEIRA IMPRESSÃO 
DIDITAL E SOL. GRÁFICAS LTDA-EPP não tinha anexado a Certidão de Regularidade com a Fazenda 
Municipal da sede da empresa, diante disso, foi realizada a INABILITAÇÃO  da empresa. Todavia, a 
licitante encaminhou e-mail (em anexo) para este setor informando que: "A empresa está sediada no 
Distrito Federal, por isso somos isentos de regularização municipal." Considerando o Princípio da 
Autotutela e a Súmula 473 do STF, essa pregoeira e equipe de apoio HABILITOU  a licitante 
supracitada nos respectivos lotes na qual estava cl assificada.  (Grifo nosso). Após esse fato narrado 
na Ata de Abertura menciona o que segue: (...) APÓS, ESSA PREGOEIRA REALIZOU A 
NEGOCIAÇÃO NO CHAT,  pelo sistema eletrônico a contraproposta ao licitante que apresentou melhor 
preço, para que seja obtida a melhor proposta, conforme prevê os itens 11.7 e 11.8 do edital, porém as 
licitantes não aceitaram a negociação mencionando que "já está com desconto". Após a negociação, foi 
solicitado ao licitante classificado em 1º lugar em seus respectivos itens, para que encaminhe sua 
PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA no prazo de ATÉ 05 (C INCO) horas exclusivamente pelo 
sistema da BLLCOMPRAS , em conformidade com o item 13.5.6 "a" do edital. Por fim, essa Pregoeira 
suspende o certame para análise dos documentos de habilitação das empresas classificada. Solicito que

2 / 1



ATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Licitação Pregão Eletrônico Nº 000023/2021 - 13/07/2021 - Proces so Nº 027378/2020

Responsável COMISSÃO E EQUIPE DE APOIO

Data 02/12/2021

Tipo ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO E CONVOCAÇÃO

seja sempre acompanhada as mensagens que serão enviadas a todos pelo chat, sendo de 
responsabilidade dos licitantes o acompanhamento do procedimento licitatório. Nada mais havendo a tratar 
encerra-se a sessão pública. (Grifo nosso). Posterior a isso, no dia 24/08/2021 este Pregoeiro e 
Equipe de Apoio divulgaram a ATA DE CONVOCAÇÃO que descreve: (...) Insta mencionar que as 
licitantes TEIXEIRA IMPRESSÃO DIDITAL E SOL. GRÁFICAS LTDA-EPP  e MIRYAN C. R DA SILVA 
VIGUINI EPP não anexaram a Proposta de Preços Atuali zados conforme disposto o item 12.5.6 "a" 
do edital,  deste modo, estando DESCLASSIFICADAS  nos itens 01, 02, 11, 19 e 06, respectivamente.
(Grifo nosso). No que pese ao apresentado pela recorrente, quanto os atos da pregoeira à época 
e continuidade deste Pregoeiro faz-se necessário análise mais afinco. Como dispõe na Figura 1 
a Pregoeira à época INABILITOU  a recorrente informando que: "Em análise aos documentos de 
habilitação foi verificado que a licitante não anex ou a Certidão de Regularidade com a Fazenda 
Municipal da sede da empresa. Estando INABILITADA" no dia 13/07/2021 ás 14h04min e na Figura 
2 consta a sua REABILITAÇÃO  como segue: Além do mais, nota-se ainda que na Sessão 
Pública em análise só ocorreu uma única vez a convocação para apresentação da Proposta 
Atualizada conforme segue na Figura 3. Nesse interim, fica evidente que a licitante não foi 
convocada para apresenta a Proposta de Preço Atualizada conforme disposto no item 13.5.6 "a" 
do edital, merecendo ser concedido tal direito. Insta mencionar, que o município visa a garantia 
dos Princípios que regem a Administração Pública e ao alcance à proposta mais vantajosa em 
atendimento aos demais critérios contidos no instrumento convocatório. Diante de todo o 
exposto, este Pregoeiro e Equipe de Apoio, dispõe de entendimento que o recurso interposto 
pela empresa TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOL. GRÁFICAS LTDA-EPP , deve ser 
julgado PROCEDENTE, assim, foi remetido a Douta Procuradoria Geral onde a mesma se 
manifesta ás fls. 740/741 do respectivo processo administrativo, onde em síntese destacamos o 
que segue: (...) Ressalta-se que houve a alteração do Pregoeiro, e em que pese aos argumentos trazidos 
pela recorrente, em análise sucinta, o Pregoeiro constatou que ade fato a licitante não foi convocada para 
apresentar proposta atualizada após ser reabilitada no certame. Deste modo, visando a garantia dos 
Princípios que regem a Administração Pública, bem como, objetivando a contratação da proposta mais 
vantajosa, entendemos que deve ser oportunizado à licitante, a apresentação da Atualizada, de acordo com 
o item 12.5.6 do Edital. (...) Por fim, opinamos pelo conhecimento do Recurso e re comendamos que 
seja julgado PROCEDENTE  o recurso interposto pela empresa TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOL. 
GRÁFICAS LTDA-EPP, com consequente convocação da recorrente para apresentação da proposta.
(Grifo nosso) . CONCLUSÃO - Por todo o exposto, e à luz dos princípios basilares da licitação
pública, primando pelos Princípios Gerais que regem o Direito Administrativo, após a 
Manifestação da Douta Procuradoria Geral do Município e a Homologação da Secretária 
Municipal de Educação, este Pregoeiro e a Equipe de Apoio julgada PROCEDENTES os 
recursos administrativos impetrados pela empresa TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOL. 
GRÁFICAS LTDA-EPP , devendo ser provido. Deste modo, considerando que já fora realizado a 
negociação conforme consta os registros no Sistema BLLCOMPRAS. Fica a licitante TEIXEIRA 
IMPRESSÃO DIGITAL E SOL. GRÁFICAS LTDA-EPP, nos ite m 01, 02, 11 e 19 CONVOCACA
para que encaminhem sua PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA no prazo de ATÉ 05 
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(cinco) HORAS exclusivamente pelo sistema da BLLCOMPRAS , em conformidade com o 
item 12.5.6 "a" do edital. Por fim, esse Pregoeiro suspende esta Sessão Pública para análise dos 
documentos de habilitação, e no aguardo das Propostas Atualizadas. Solicito que seja sempre 
acompanhada as mensagens que serão enviadas a todos pelo chat, sendo de responsabilidade 
dos licitantes o acompanhamento do procedimento licitatório.

Mezaque da Silva José Rodrigues
Pregoeiro Oficial

Dinalva Costa C. da Silva
Apoio

Rômulo Brandão Fernandes
Apoio

Adelita Alves de Almeida

Apoio
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