
ANÁLISE DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

 

 

Referência:  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.001 

 

PROCESSO: 04.000.009/22-14 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE:  

LOTE 2: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REDE ÓPTICA PARA 

EXECUÇÃO DE EXPANSÕES DA REDE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO E ATUALIZAÇÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. A EXPANSÃO ESTIMADA DA REDE DE FIBRA ÓPTICA 

SERÁ DE ATÉ 735 QUILÔMETROS. 

 

1. RELATÓRIO 

 

1.1. Trata-se do recurso apresentado pela Empresa IPQ TECNOLOGIA LTDA., 

acerca da decisão do Pregoeiro que declarou vencedora a Empresa ON LINE 

TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA LTDA., para o objeto descrito no lote 2 

do Pregão Eletrônico nº 001/2022. 

 

1.2. Em síntese, a recorrente requer a anulação da decisão que declarou 

vencedora a empresa ON LINE TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA LTDA., 

pedindo sua desclassificação do certame, uma vez que, não atendeu às 

especificações de Habilitação Econômico-financeira exigidas no 

instrumento convocatório. 

 

1.3. Razões recursais, às fls. 359/364. 

1.4. Contrarrazões apresentadas às fls. 365/371.  

 

1.5. Diante aprovação da documentação apresentada, a Arrematante do lote 2 foi 

declarada a vencedora do certame, abrindo-se o prazo de recurso, tendo sido 

apresentado o recurso sob análise. 

 

 

 



 

2. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

2.1. A Recorrente, em tempo oportuno, manifestou a sua intenção de recorrer, e 

apresentou as razões de seu recurso, conforme determina o item 14.2.1, do 

Edital 

 

3. DO MÉRITO 

3.1. Dos procedimentos adotados 

3.1.1. Alegou a Recorrente que os procedimentos adotados pelo Pregoeiro 

teriam sido incompatíveis entre si, quando considerados o lote 1 e o lote 

2, entretanto, tal alegação não se mostra verdadeira. 

 

3.1.2. A habilitação econômico-financeira da Recorrida foi suscitada no lote 1 

equivocadamente, por uma análise errônea é que se procedeu com o 

apontamento e desclassificação, entretanto, não fazia sentido a 

retificação do ato, uma vez que, aberta diligencia para apuração do 

atestado de capacidade técnica apresentado no lote 1, a Arrematante 

manifestou de pronto pelo declínio do interesse em participar deste lote. 

 

3.1.3. A manifestação de desinteresse ocorreu de pronto, tão logo aberta 

diligencia para verificar questões de regularidade, fazendo com que não 

fizesse sentido a retificação do equívoco do pregoeiro quanto ao balanço 

naquele lote (lote 1). 

 

3.1.4. Portanto, não há qualquer incompatibilidade na conduta do pregoeiro. 

 

3.1.5. Os documentos apresentados, no que tange a comprovação da 

qualificação econômico-financeira estavam corretos, conforme restará 

melhor explicitado abaixo. 

 

3.2. Dos documentos exigíveis 

3.2.1. O apontamento para desclassificação da Arrematante no lote 1 girava 

em torno da suposta ausência do termo de abertura e encerramento do 

balanço. 

 

 

 

 



 

3.2.2. É importante destacar que, o ponto documental sobre o qual recaia a 

dúvida do pregoeiro, termo de abertura e encerramento do balanço, 

sequer é indispensável à qualificação econômico-financeira da empresa. 

 

 

3.2.3. Como pode ser observado no item 10.1.1.3.1.2. do edital, há diversas 

formas para apresentação do balanço patrimonial, inclusive, este item 

em especifico se presta a informar isso, senão vejamos: 

 

“10.1.1.3.1.2. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial, 
o Balanço de Abertura e a Demonstração Contábil do Resultado do último 

exercício social, assim apresentados: 
a) Publicados em Diário Oficial ou jornal de grande circulação; ou 
b) Por fotocópia do livro Diário devidamente registrado/ autenticado na 
Junta Comercial ou órgão devidamente credenciado pela Junta Comercial 
do domicílio do Licitante, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento; ou 
c) Na forma de escrituração contábil digital (ECD), instituída pela 
Instrução Normativa da RFB.” 
 

 

3.2.4. Nesse sentido, a Licitante poderia comprovar a sua qualificação 

econômico-financeira através de diversos documentos, sendo o termo de 

abertura e encerramento somente um deles. 

 

3.2.5. Vale destacar que, conforme suscitado em sede de contrarrazões e 

confirmado pela área técnica, não faz sentido a Prodabel exigir 

documentação para comprovar um fato que pode ser confirmado por 

outros meios.  

 

3.2.6. Conforme ocorreu no caso em tela, foi possível à área técnica da 

empresa atestar a plena qualificação econômico-financeira da Licitante 

através dos documentos já apresentados, portanto, exigir mais 

documentos ou documentos diversos que comprovariam o mesmo fato, 

seria, no mínimo, inócuo ou, como o TCU já se manifestou diversas 

vezes, rigorismo exagerado. 

 

3.2.7. Portanto, superada a questão da qualificação econômico-financeira da 

Vencedora, tem-se por necessária a manutenção da decisão do 

pregoeiro.  

 

 



 

 

3.3. Da legislação aplicável 

3.3.1. Por fim, merece atenção que todo o recurso é baseado na lei 8.666/93, 

entretanto, este diploma legal não é aplicável à Prodabel. 

 

3.3.2. Por tratar-se de uma empresa pública, regida pela lei das estatais, lei 

13.303/16, seu processo de licitação, os procedimentos adotados, bem 

como formação de seu regulamento interno, são orientados pela lei 

13.303/16 e não pela 8.666/93. 

 

3.3.3. Portanto, quanto a legislação invocada pela Recorrente, nada aproveita 

ao certame realizado. 

 

 

4. DA CONCLUSÃO 

4.1. A Prodabel, em estrita observância aos ditames legais, procedeu todo o 

planejamento da contratação, sempre sob a égide dos princípios norteadores 

da Administração Pública. 

 

4.2. Aqui merece especial destaque o princípio da impessoalidade, privilegiando 

sempre pela ampliação da competitividade, mediante o estabelecimento de 

critérios licitatórios que se insiram e se abriguem sob o manto da 

razoabilidade e da moralidade, na busca da seleção da proposta mais 

vantajosa e que melhor responda ao trinômio da economicidade, 

eficiência e eficácia, em tudo primando pela legalidade e pela satisfação 

do interesse público. 

 

4.3. Desta forma, com fundamento no artigo 13, inciso V, c/c artigo 17, inciso VII 

do Decreto Municipal 17.317/20, e, artigo 65, itens 7 e 8 respectivamente do 

Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel, bem como pelas razões 

acima apresentadas, pugno pela improcedência total do recurso apresentado 

pela empresa IPQ Tecnologia Ltda., e mantenho a decisão que declarou a 

empresa On Line Telecomunicações Informática e Internet Ltda., como 

vencedora do lote 2 do Pregão Eletrônico nº 001/2022, submetendo ao 

Ordenador de Despesa para julgamento. 

 

 



 

À consideração superior. 

 

Belo Horizonte, 18 de março de 2022. 

 

 

ROBERTO LAUAR CÂMARA 

PREGOEIRO 


