
 
 
 

 
 
 

 
ANÁLISE RECURSAL 

LICITAÇÃO URBEL 004/2020  

 

Ref.: Processo nº 01-138.194/20-87 – Edital URBEL Nº 004/2020 

Objeto: Prestação de serviços de suporte e manutenção do ERP WK Sistemas. 

 
ASSUNTO:  Análise de razões recursais 

 
RECORRENTE:  

SOMAR SOLUÇÕES LTDA ME 

 
RECORRIDA:  

NÃO HÁ 

 

I – RELATÓRIO 

 

1. Trata-se de análise de recurso interposto pela licitante SOMAR SOLUÇÕES          

LTDA ME, nos autos do processo acima indicado, referente ao Edital de            

Licitação URBEL nº. 004/2020 - PE. 

 

2. A licitação se processa na modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço           

global, tendo sido estimado o valor teto em R$ 32.040,00 (trinta e dois mil e               

quarenta reais). 

 

3. A sessão de abertura da licitação ocorreu em 05/08/2020, às 10:30h e contou             

com a participação e habilitação de uma única licitante, a SOMAR SOLUÇÕES            

LTDA ME. 

 

4. Em 06/08/2020, após a etapa de lances e posterior fase de negociação, a             

licitante ofertou proposta, aceita por este Pregoeiro, de R$ 31.680,00 (trinta e            

um mil seiscentos e oitenta reais). Contudo, a empresa foi desclassificada e            

inabilitada no certame, por não ter sido verificada a apresentação de seus            
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documentos de habilitação e de sua proposta no prazo limite de 15:54h,            

estipulado nos subitens 12.19 e 15.2, I, do Edital. 

5. Na sequência, foi aberto o prazo de manifestação recursal, conforme disposto           

no item 16 do Edital e no art. 44 do Decreto nº. 17.317/2020. 

 

6. A fim de comprovar a ausência da proposta e da documentação exigidas para             

classificação e habilitação da empresa no certame, este Pregoeiro imprimiu a           

tela do sistema Licitações-e em 06/08/2020. 

 

II – RAZÕES DA RECORRENTE SOMAR SOLUÇÕES LTDA ME 

 

7. A recorrente SOMAR SOLUÇÕES LTDA ME apresentou suas razões no dia           

06/08/2020, por e-mail, conforme disposto no subitem 16.3.1 do Edital,          

alegando ter realizado tempestivamente o upload da proposta e a          

documentação de habilitação. 

 

8. Para comprovar suas afirmações, enviou fotos da tela do sistema das quais            

consta o rol dos documentos em formato “.zip”. 

 

9. Afirmou ainda que os mesmos documentos foram remetidos ao e-mail deste           

Pregoeiro, conforme indicado no Edital. 

 

10.Ao final, asseverou que não poderia “ser prejudicada por alguma eventual falha            

de sistema que recebeu todos os documentos solicitados e não permite a este             

Pregoeiro visualizá-los” e pediu o provimento do recurso. 

 

III – DILIGÊNCIAS E DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS           

DE HABILITAÇÃO 

 

11.Considerado o fato de apenas a licitante SOMAR SOLUÇÕES LTDA          

compareceu ao certame e valendo-se da faculdade disposta no art. 47 do            
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Decreto nº. 17.317/2020 , que trata do saneamento de erros ou falhas formais            1

relativas à documentação de proposta e habilitação, este Pregoeiro diligenciou          

no sentido de elucidar as falhas relativas à juntada da documentação de            

habilitação e proposta no sistema Licitações-e: 

 

a. Em primeiro lugar, apreciou as cópias das telas do sistema da licitante,            

que indicam a possível ocorrência de falha no sistema. 

 

b. Em busca de maiores esclarecimentos, encaminhou e-mail para a         

equipe que oferece suporte técnico ao mesmo, que até a presente data            

não foi respondido. 

 

c. Voltando à documentação apresentada pela licitante, atestou que a boa           

parte da desta foi inserida no sistema antes do horário estabelecido por            

este Pregoeiro para tanto, às 15:54h. Também apurou que o balanço           

patrimonial e as comprovações e declarações arroladas nos Anexos II,          

VI, VII e VIII foram apresentadas no intervalo compreendido entre          

15:54:37h e 16:02:24h, ou seja, com cerca de 8 (oito) minutos de atraso,             

cabendo ressaltar que o balanço foi remetido posteriormente à etapa de           

lances. 

 

d. Na sequência, analisou o e-mail contendo a cópia dos documentos que           

supostamente foram carreados ao sistema, constatando que o mesmo         

lhe foi remetido em momento posterior ao prazo de apresentação da           

proposta, servindo apenas para conferência. 

 

e. Verificou que, em meio à documentação enviada por e-mail         

mencionada, constou cópia reprográfica simples do balanço patrimonial        

1 Art. 47 – Este Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas                  
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante              
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia               
para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei federal nº 9.784, de 29 de janeiro                  
de 1999. 
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da licitante, que não se mostra suficiente para fins atendimento da           

previsão editalícia, que define que o mesmo deve contar “com indicação           

do número da página transcrito no Livro Diário e registrado na Junta            

Comercial, ou autenticado através do Sistema Público de Escrituração         

Digital – Sped, nos termos do Decreto Federal nº. 8.683/2016”, acorde           

previsto no subitem 14.2.5.2 do Edital. 

f. Apurada a inconsistência, este Pregoeiro diligenciou junto à empresa,         

por e-mail, solicitando que apresentasse o balanço patrimonial nos         

termos informados no item anterior.  

 
g. O pedido foi atendido em 13/08/2020, com o envio do livro diário            

autenticado no SPED Fiscal, e este Pregoeiro atestou que a empresa           

atendeu aos requisitos de qualificação econômico-financeira previstos       

nos subitens 14.2.5.1, 14.2.5.2.1 e 14.2.5.2.2 do Edital. 

 
12.Concluídas as diligências e apurações acima informadas, cabe passar à          

análise recursal. 

 

IV – ANÁLISE RECURSAL 

 
13.Conforme indicado acima, apenas a SOMAR SOLUÇÕES LTDA acorreu à          

sessão pública de licitação do Pregão Eletrônico 004/2020, não havendo,          

portanto, que se falar na existência de disputa entre licitantes diversas. 

 
14. Por outro lado, é fundamental manter a continuidade dos serviços de            

manutenção e suporte técnico do ERP WK Radar, utilizado para gerenciar as            

atividades administrativas, financeiras, contábeis e fiscais da URBEL,        

essenciais ao seu regular funcionamento e à prestação dos serviços públicos           

que presta à municipalidade, em cumprimento do princípio da eficiência          

administrativa. 

 
15.Considerados os fatores acima, e tendo em vista o fato de não se verificar, nos               

autos, violação aos princípios da licitação, da isonomia e da concorrência, cabe            
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aplicar ao caso concreto o princípio do formalismo moderado, que, segundo o            

Tribunal de Contas da União – TCU, “prescreve a adoção de formas simples e              

suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos           

direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo         

sobre o formalismo extremo” , para aceitar a documentação de proposta e de            2

habilitação apresentada pela licitante, já que: 

a. A prova produzida pela empresa, consistente nas cópias das telas do           

sistema Licitações-e, demonstra que os documentos exigidos para sua         

classificação e habilitação no certame foram apresentados, não havendo         

demonstração em sentido contrário capaz de apontar que deixou de          

fazê-lo ou que agiu de má-fé, cabendo lembrar ainda que a equipe do             

suporte técnico consultada não ofereceu retorno aos questionamentos        

deste Pregoeiro. 

 

b. O atraso verificado no upload de parte dos arquivos, de cerca de 8 (oito)              

minutos, não se mostra excessivo, especialmente considerando-se que        

a empresa já havia iniciado o carregamento dos arquivos no sistema           

antes da conclusão do horário limite fixado por este Pregoeiro. 

 

c. O valor da proposta se mostra vantajoso à Administração. 

 

d. Este Pregoeiro concluiu que a empresa atende a todos os requisitos de            

habilitação estabelecidos no Edital. 

 

V – DECISÃO 

 

16.Em obediência aos princípios do formalismo moderado e da eficiência, e ainda            

em atenção ao interesse da Administração Pública, este Pregoeiro entende por           

DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por SOMAR SOLUÇÕES LTDA         

ME, com a sua consequente classificação e habilitação na presente Licitação           

URBEL nº. 004/2020 – PE. 

2 TCU. Acórdão 357/2015 – Plenário. Rel. Min. Bruno Dantas. Data da sessão: 04/03/2015. 
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17.Dessa forma, remetemos à Presidência o entendimento ora manifestado, bem          

como as razões recursais, a fim de subsidiar a decisão final a ser exarada por               

referida autoridade superior. 

 
Belo Horizonte, 18 de agosto de 2020. 

 

THIAGO MACHADO DOS SANTOS 

Pregoeiro 
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