
Ofício 261/0903/2021 Agência Registro/SP   

 

Registro, 22 de Novembro de 2021 

 

À Prefeitura Municipal de Registro 

Ao Pregoeiro(a) Portal ComprasBR 
 
 

 

Assunto – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2021  

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 389/2021  

 EDITAL Nº 115/2021 

Referência: Licitação para arrecadação IPTU Município de Regist ro/SP 

Motivo – RECURSO  

 

 

Prezados(as) Senhores(as), 

 

 

1 – No que pese à necessidade de celeridade que o processo de arrecadação de IPTU exige, 

sobretudo de um município do tamanho de Registro/SP, recorremos da habilitação de licitante 

Banco do Brasil pelos motivos os quais passamos a expor: 

 

2 – Informamos que a CAIXA procedeu ao cadastro no portal comprasbr, incluindo sua proposta 

e documentos, bem como efetuou teste de acesso com antecedência.  

 

3 – No dia do pregão, houve acesso antecipadamente ao horário inicial ao portal e várias 

tentativas de acesso à sala, sem sucesso. Esclareço que o portal estava disponível, apenas a 

sala não estava liberada, conforme demonstrado em várias telas capturadas em arquivos 

anexos. 

 

4 – Outrossim, informamos que efetuamos vários contatos com o portal comprasbr, naquele dia, 

fomos atendidos por Talia e Bruna e primeiramente foi-nos dito que apenas após o pregoeiro 

liberar a sala, conseguiríamos acessá-la. Na espera permanecemos quando entramos em 



contato com a Prefeitura para saber se realmente o pregoeiro estava atrasado quando nos 

avisaram que o pregão estava ocorrendo. Novamente entramos em contato com o portal e após 

nos perguntarem se tínhamos alguns programas instalados, nos pediram para mudar de 

navegador mas, salientamos que utilizamos o mesmo navegador que havíamos utilizado para 

teste no dia anterior e, ainda, ESTÁVAMOS CONECTADOS NO PORTAL, apenas não tínhamos 

acesso à sala. Após alguns questionamentos, atualizamos a página e conseguimos entrar, sem 

chance de oferecermos nosso LANCE. Exatamente neste momento. 

 

5 – Tão logo abriu o chat sobre o lote, informamos ao pregoeiro o ocorrido. Tentamos então 

contato com o portal e o nos informaram que deveríamos esperar a fase de habilitação. Se o 

outro licitante fosse habilitado, poderíamos oferecer nosso recurso. 

 

6 – Importante que nosso recurso está pautado nos itens abaixo expostos do Edital, conforme 

segue: 

“Art. 19. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica: 
 
IV - Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 
 
8.2. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 
 
8.4. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelos telefones: suporte: 
(67) 3303-2730 | (67) 3303-2702 Tel. comercial: (67) 3303-2728 ou através da Portal de Compras Eletrônicas do 
COMPRAS BR ou pelo e-mail contato@comprasbr.com.br.” 

 

7 – Obedecemos a todos os itens explanados acima, e não podemos ser prejudicados, uma vez 

que não havia falha de conexão pois, conforme fotos anexas, estávamos o tempo todo 

conectados ao portal e fizemos diversas e incansáveis tentativas de acesso à sala, sem sucesso. 

  

8 – Informamos que a CAIXA possuía proposta financeiramente relevante ao Município de 

Registro/SP e sequer, tivemos a chance de lança-la, por fato alheio à nossa responsabilidade, 

como demonstrado nas fotos anexas, em diversos horários, com intervalos pequenos de minutos, 

bem como, pelas providências tomadas de contato com portal desde antes do início do pregão. 

 

7 – Além disso, trazemos em grau de recurso, o fato da outra licitante não ter incluído valor em 

todos os campos de sua proposta, conforme previa edital, senão vejamos: 



13.3. No preenchimento da proposta eletrônica a empresa deverá apresentar proposta para os itens que compõe o 
lote único, contendo preços unitários e totais para os serviços ofertados, contendo no final o valor total do lote, com 
aproximação de no máximo 02 (duas) casas decimais. Não há necessidade de apresentação de outros dados como 
marca, por exemplo. A não inserção destas informações neste campo implicará na desclassificação da empresa, face 
à ausência de informação suficiente para classificação da proposta 
 
13.3.2. A empresa deverá apresentar proposta para todos os itens. Não será admitida cotação inferior à quantidade 
prevista neste Edital. 
 
16.6.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 

 

8 – O outro licitante, qual seja, Banco do brasil, apresentou seu lance com dois valores R0,00 

 

 

9 –Ante todo o exposto, soliciitamos seja cancelada a disputa e realizada em nova data por 

termos sido prejudicados por indisponibilidade da sala ocasionando a impossibilidade de 

ofertarmos lance e, sobretudo por possuir condições de apresentar proposta econômica mais 

vantajosa ao Município. 

 

      10 – Aproveitamos para reiterar nossos protestos de estima e consideração pelo Município de 

Registro e sua administração. 

   



Estamos à disposição. 

Atenciosamente.  

 

 

Luanna Sampaio de Almeida Escobar                               
            Gerente Geral de Rede ee 
         CAIXA - Agência Registro                                                 
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