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1ª ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2021 

 
 
Aos oito dia do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas  na 

Secretaria Municipal de Administração, reuniram-se os Senhores CLAUDICIR ALVES 

VASSÃO (Pregoeiro), CÁSSIO RIBEIRO VALENÇA, DANIEL APARECIDO DOS SANTOS, 

DÉBORA SILVANO DE CAMARGO, ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO, LUCAS FELIPE 

FERRAZ, MARIA GABRIELLE CHAVES PEREIRA, MARJORIE YURI TAMASHIRO, 

MATHEUS EDUARDO DE PONTES PEREIRA e YLANA CAROLINE GONÇALVES 

MACHADO (Equipe de Apoio), RUBENS MARIANO (técnico-contábil), nomeados 

conforme Portarias nº 001/2021, nº 003/2021 e nº 010/2021 de 04/01/2021 e Portaria 

nº 041/2021 de 13/07/2021, para julgamento do RECURSO impetrado pela Instituição 

Financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referente ao Processo nº 389/2021 – Pregão 

Eletrônico nº 099/2021 – cujo objeto refere-se a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRALIZAÇÃO DE 

ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP. 

 

Aberta a sessão, foi informado aos presentes, que a Instituição Financeira CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL havia apresentado as razões de recurso tempestivamente. A 

apresentação de contrarrazões também ocorreu de forma tempestiva, pela Instituição 

Financeira BANCO DO BRASIL S.A. 

 

Ato contínuo, o Pregoeiro procedeu à leitura e análise do recurso apresentado pela 

Instituição Financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

 

O recurso, em suma, demonstra o inconformismo da Instituição Financeira CAIXA 

ECONÔMICA FEREAL com relação à sua participação no certame, alegando que não 

obteve acesso à sala de licitação, e proposta ofertada pela sua concorrente BANCO DO 
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BRASIL S.A.: “(...) informamos que a CAIXA procedeu ao cadastro no portal comprasbr, 

incluindo sua proposta e documentos, bem como efetuou teste de acesso com 

antecedência. 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.” “(..) 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”. Por fim, solicita que “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.” 

 

Na sequência, o Pregoeiro procedeu à leitura e análise da contrarrazão apresentado 

pela Instituição Financeira BANCO DO BRASIL S.A., que discorre: “(...) 1. Durante todo o 

processo, conseguimos acessar a plataforma Compras BR normalmente, sem 

nenhuma intercorrência. A etapa de lances não apresentou problema algum. 2. A 

nulidade do presente certame e a sua posterior republicação, fragiliza o processo pois, 

como as propostas já foram abertas e a etapa de lances já foi encerrada, o valor da 

proposta do Banco do Brasil já foi tornado público. Desta forma, caso o certame seja 

declarado nulo e uma nova licitação iniciada, os futuros licitantes já saberão o valor 

estimado, corrompendo o caráter sigiloso que o processo licitatório deve ter.” 

 

Mediante os fatos expostos pela recorrente, foi realizada diligência junto ao Portal de 

ComprasBR, aonde foi nos informado que a representante da recorrente, havia entrado 

em contato antes da abertura do Pregão, e em outras palavras, recebida a orientação 

de que o pregão seria aberto sob o comando do Pregoeiro. 
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Somente às 09:41:48 houve novo contato, aonde recebeu nova orientação para que 

atualizasse a página para poder acessar o ambiente de disputa. 

 

Esclarecidos estes pontos, cabe salientar que as licitantes são responsáveis pelo 

acompanhamento das operações no sistema eletrônico, neste caso, uma vez 

ultrapassado o horário da disputa constante no preâmbulo do edital (09:30hs), deveria 

ter buscado orientação da plataforma ou até mesmo através do telefone/e-mail desta 

Prefeitura, constante no próprio preâmbulo, indicado para consultas e maiores 

informações. 

 

Ademais, apesar da recorrente alegar ter condições de ofertar proposta mais vantajosa 

para o município, no momento da inserção de sua proposta, teve oportunidade de 

apresentá-la, porém, é sabido que usualmente as licitantes, de modo geral, acabam 

ofertando valores elevados, para ter margem de redução durante a fase de lances, ou 

até mesmo, em caso de ausência de disputa, sob seu prisma, obter contratações mais 

lucrativas. 

 

São vários os princípios que norteiam os atos da Administração, porém, quando se trata 

de licitação, existe uma preocupação com o sigilo das propostas e participantes. As 

plataformas são desenvolvidas assegurando esse princípio, e voltando ao assunto em 

tela, retomar a fase de disputa, aonde já se tem conhecimento dos participantes e suas 

propostas, levaria à nulidade do certame. 

 

Aponta a recorrente de que a sua concorrente não incluiu valores em todos os campos 

de sua proposta conforme previa o edital. Porém, esclarecemos que a recorrida ofertou 

proposta para todos os itens, no entanto, considerando os orçamentos utilizados para 

balizar o valor estimado do certame, o Pregoeiro negociou o valor ofertado, conforme 

demonstrado no quadro abaixo: 
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Com base no que fora exposto, manifestamo-nos pelo indeferimento do recurso 

apresentado pela instituição financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e acatamos a 

contrarrazão da instituição financeira BANCO DO BRASIL S.A. 

 

Encaminha-se este processo à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança 

Pública para análise e parecer sobre o que fora exposto. Nada mais havendo a tratar foi 

encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e técnico.  

 

CLAUDICIR ALVES VASSÃO (Pregoeiro) 

CÁSSIO RIBEIRO VALENÇA (Equipe de Apoio) 

DANIEL APARECIDO DOS SANTOS (Equipe de Apoio) 
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DÉBORA SILVANO DE CAMARGO (Equipe de Apoio) 

ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO (Equipe de Apoio) 

LUCAS FELIPE FERRAZ (Equipe de Apoio) 

MARIA GABRIELLE CHAVES PEREIRA (Equipe de Apoio) 

MARJORIE YURI TAMASHIRO (Equipe de Apoio) 

MATHEUS EDUARDO DE PONTES PEREIRA (Equipe de Apoio) 

YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO (Equipe de Apoio) 

RUBENS MARIANO (técnico-contábil) 
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