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INSTRUÇÃO RECURSO ADMINISTRATIVO
LICITAÇÃO N° 072/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL (CARTA()
MAGNÉTICO/CHIP) NA FORMA ELETRÔNICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA.

DA: COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PARA: GABINETE DA PREFEITA
C/CÓPIA PARA: PROCURADORIA JURÍDICA
RECURSO ADMINISTRATIVO

Excelentíssimos Senhores,

Trata o presente da instrução de Recurso Administrativo interposto pela empresa PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
05.340.639/0001-30, nos autos do PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022, realizado por esta
municipalidade, que tem por objeto a contratação de empresa especializada, para prestação de
serviço de fornecimento de vale combustível (cartão magnético/chip) na forma eletrônica, para
atender a demanda da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, sessão realizada na
forma eletrônica na plataforma www.blIcompras.com, com inicio da sessão às 10:05:35hs do
dia 26/04/2022, e que, vencidas as fases competitivas, após análise das propostas, e decisão do
Pregoeiro, a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (já
qualificada), manifestou intenção de recursos, conforme adiante passamos a expor.
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I — DOS FATOS:
Na data de 05 de abril de 2022 a Administração divulgou licitacao na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022, cujo pbjeto reefre-se contratação de empresa
especializada, para prestação de serviço de fornecimento de vale combustível (cartão
magnético/chip) na forma eletrônica, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de
Boninal, Estado da Bahia, sessão a ser realizada na forma eletrônica na plataforma
www.bilcompras.com.
Na data de 22 de abril de 2022 foi respondido pedido de esclarecimentos apresentado,
conforme
publicação
no
Diário
Oficial
do
Município
(https://www.boninal.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&querv=1920&c=95&m=0).
No dia 26/04/2022, as 14:52:58hs, o Pregoeiro, decidiu por declarar a empresa MV2
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 30.379.128/0001-79, vencedora do certame,
por entender que a mesma atendeu as exigenias contidas no edital, conforme destaque
abaixo:
MENSAGENS DO PRO(;ESS()
Horario

Mensagem

26/04/2022 14:52:59

DE FIABILITA.,;:.40 CONTIDAS NO EDITAL DESTA FORMA, DECLARAMOS A LiCiTA,1

CONSTATAMO5 QUE A EMPRESA MW SERV1C0S LIDA ATENDEU AS EXIGENC!AS

TE "VENCEDORA DC) CERTAME (ITEM 9.11.11.2)
26 04.'2022 14:41:58
26./04/2022 14:40:34

DE .ACORDO COM O ITEM 9.20 DO EDITAL PASSAREMOS A ANAliSE QUANTO A
HAEoLiTAÇÂO DO LICITANTE
PROPOSTA DE PREÇOS DE ACORDO COM O EDITAL

Na mesma data (26/04/2022), as 14:53:56hs, abriu-se o prazo para MANIFESTAÇÃO DE
RECURSOS, sendo que a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.340.639/0001-30, manifestou as
14:55:20hs, trazendo as razões na forma que transcrevemos a seguir: "Manifestamos intenção
de recurso referente a forma de disputa, conforme item 7.9 do edital, referente a
exequibilidade da proposta da empresa arrematante, referente aos documentos apresentados
pela empresa arrematante e demais apontamentos que serão feitos em razões recursais".
i!RiME
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Na mesma data (26/04/2022), As 15:26:59hs a manifestação de recursos foi deferida pelo
Pregoeiro, abrindo-se o prazo para apresentacao das razões recursais. Na data de 29 de abril
de 2022, As 16:48:15hs o ARQUIVO DE RECURSO FOI ANEXADO e As 16:50:17 hs
REGISTRADO na Plataforma BLL pela empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
DE; ERIMENRO tE RECURSOS
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No dia 30 de abril de 2022, As 00:00:13hs, abriu-se o prazo para apresentacao de
CONTRARRAZÕES. Findou-se o prazo sem que qualquer ARQUIVO DE
CONTRARRAZÕES DE RECURSO FOSSE REGISTRADO na Plataforma BLL, abaixo
transcrevemos:

SE-FEMME:N.1'C' DE RECORSOS
UATSIRESSACAEI DEFERIDA
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ARCIDIE0 .)E Fi
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Consta do e-mail oficial da Coordenadoria de Licitações da Prefeitura Municipal de Boninal
(1icitacaopmbonina1202 Vd,hotmail.com),

intormado

no

item

21.2

do

edital,

CONTRARRAZÕES DE RECURSO, apresentada pela empresa MV2 SERVIÇOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 30.379.128/0001-79, na forma que abaixo transcrevemos:
2t2. A impugnação poderá ser realizada exclusivamente por forma eletrônica, na
plataforma do pregão eletrônico, podendo, caso queira, encaminhar também pelo email: licitacaopmboninaI20210hotmail.corn, ou ainda, por petição dirigida ou
protocolada no endereço Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 — Centro —
,,BA
- CEP 46740-000, dirigida a Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura
Municipal de Ligitimj, desde que já inclusa na plataforma
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Contrarrazões ao Recurso da PRIME - MV2 SERVIÇOS LTDA.
licitacc t 0)13 ahiavale.com.br <I icitacoes@bahiavale.combr>
Pa
ac C.probonlnal2021@hotmail.com <ficitacaopmboninai2021@hotrnaiicorn>
Cc; rafael battiavale.com.br l'afaelebahiavale.com.bi.›
Prezado Pregoeiro e Equipe de Apoio,

Segue anexo Contrarrazões da MV2 SERVIÇOS LTDA. referente ao recurso administrativo da PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. endereçado ao Pregão Eletrônico no 008/2022 do
Municipio de Boninal/BA.
Solicitamos que, por gentileza, o referido documento seja recepcionado e anexado ao processo, para que
seja analisado conjuntamente e possa vos auxiliar na decisão deste certame.
Corcliairo
Cau5 muura

methot serviço cl
de abastaoimento

II- DA TEMPESTIVIDADE
0 Recurso Administrativo apresentado pela empresa PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

, é TEMPESTIVO.

III — DAS ALEGAÇÕES
A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, requer:
1) Julgar procedente as razões do recurso, com a desclassificação da empresa MV2
SERVIÇOS LTDA, por ter apresentada proposta manifestamente inexequível, sem
comprovar a sua exequibilidade;
2) Inabilitação da empresa MV2 SERVIÇOS LTDA, por ter apresentado atestados de
capacidade técnica em desatendimento as exigências do edital e por apresentar Balanço
Patrimonial incompleto, em razão da ausência de Notas Explicativas;
3) Anulação da sessão por vicio de legalidade, vez que o edital apresenta dubiedade no
que se refere ao critério de julgamento, tornando imprestáveis todos os atos posteriores
a realização da sessão.
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VI- DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer-se do ilustre Pregoeiro da PREFEITURA
MUNICIPAL DE BONINAL/RA que receba o presente Recurs* Administrativo, e que
considerand.o os seus termos julgue-o procedente, de modo a:

1.

Desclassificar a licitante MV2 SERVICOS LiDA que apresentou
proposta manifestamente inexequivel,

corthido, comprovar a

exequibilidad.e da mesma;

2.

Inabilitar empresa MV2 SERVICOS LTDA, como medida de
legalidade, impe,.,soalidado, moralidade e probidade administrativa.
pelos fatos de apresentar atestados de capacidade técnica em
desatendimento das exig*nclas do edital, bent como Balanço
Patrimonial Incompleto pela aus4ncia de Moms explicativas para CI
Livra n." 04.
Diante a dubiedade do edital, quanto ao critério de julgamento,
embora a forma de disputa seja unicamente pelo valor do item/late,
requer a anulação da sessão por vicio de legalidade, sendo
imprestiveis todos os at

posteriores a sua realizaçao_

A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA conclui
SEUS PEDIDOS, pugnando pelo deferimento do recurso, requerendo cópia integral do
processo licitatório, para adoção de medidas judiciais cabíveis e comunicação aos órgãos de
fiscalização externos (Ministério Público e Tribubal de Contas), caso seja negado
provimento.
Na remota e absurda hipótese de indeferimento do recurso apresentado
pela Recorrente, requer-se cópia integral do. autos do rrocesgo liciikSrc, rara salvaguarda
de dirotos e adoca- o da.s medidas

a is cablveis e mu o sk

oa

r

de fiscaliz a k;

externos (Ministério Ptiblico e Tribunal de Contas)
IV - DAS CONTRARRAZOES

A empresa MV2 SERVIÇOS LTDA apresentou contrarrazões ao recurso em questão,
requerendo que:
1) Seja julgado improcedente o recurso interposto pela PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, sendo mantida a decisão, com o
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prosseguimento do certame
3. DOS REQUERIMENTOS

Ex 'maids, requer-se o julgamento de IMPROCEDÊNCIA do recurso manejado pela empresa
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., coin o prosseguimento do certame,
culminando em sua homologação.

V - DA ANALISE DOS ARGUMENTOS
fato que o Município promoveu licitação para contratação de empresa especializada, para
prestação de serviço de fornecimento de vale combustível (cartão magnético/chip) na forma
eletrônica, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia.
Impõe-se esclarecer que o recurso em licitação pública é peça de necessário controle
administrativo, em que a licitante que teve seu direito ou pretensão, em tese, prejudicado, tem
a oportunidade de desafiar a decisão que lhe é desfavorável, com vistas à reconsideração do
Poder Público.
Doutro lado, a Contrarrazdo gera a oportunidade de revide técnico, pautada na ampla defesa e
no contraditório, em que a licitante interessada defende a sua manutenção ou de outrem, nas
condições da decisão lavrada.
Certo é que ambos caracterizam importantes institutos e devem ser bem recepcionados pela
Administração, desde que não possuam caráter protelatório. Se utilizados com
responsabilidade e, sobretudo, com lealdade, dotados de fundamentos adequados, torna-se a
pilar da defesa do interesse público.
Versa o presente da análise e julgamento de recurso apresentado pela empresa PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, aqui denominada Recorrente,
para o Pregão Eletrônico n° 008/2022.
Em apertada síntese, sustenta ter havido IRREGULAR CONDUÇÃO DO CERTAME, bem
como da classificação ilegal da empresa MV2 SERVIÇOS LTDA, pois foram encontradas
diversas irregularidades frente às exigências do presente edital, que ensejam a
DESCLASSIFICAÇÃO e INABILITAÇÃO da empresa MV2 SERVIÇOS LTDA e ainda
pelo método de disputa adotado na condução do certame.
Cumpre destacar que a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, menciona, de "maneira desatenciosa", que a abertura da sessão pública do "Pregão
Presencial n° 01/2022", ocorreu no dia "01 de abril de 2022", quando o correto 6: Pregão
Eletrônico n° 008/2022 e a data correta 6: 26 de abril de 2022. A Recorrente afirma que os
critérios de formulação dos lances, ocasionou demora, prejudicando a competitividade e
inviabilizando a proposta mais vantajosa para o Município.
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Sustenta a Recorrente que a empresa vencedora (MV2 SERVIÇOS LTDA) não comprovou: I)
a exequibilidade da proposta de preço, II) os atestados apresentados não condizem com a
verdade e com as exigências do edital e III) as exigências da qualificação econômicofinanceira, não foram atendidas.
A empresa PRIME que mesmo tendo expertise em licitação pública, constatou durante a
sessão que, o edital previu o modo de disputa por "MAIOR DESCONTO" (ITEM 34 (PÁG.
06), exemplificando a forma de efetuar os lances de forma decrescente, uma vez que, segundo
o edital, o sistema não permite valores negativos, porém, durante a sessão constatou que a
disputa era por valores crescentes, o que acabou por prejudicar a competitividade entre as
licitantes. Cumpre destacar que mais uma vez, de "maneira desatenciosa", a RECORRENTE,
menciona informações não constantes do edital, sobretudo no ITEM 34, PAG. 06.
A RECORRENTE alega dubiedade nos critérios de julgamento das propostas e apenas 01
(uma) forma de apresentação dos lances, e que as empresas: PRIME e SMART estavam
ofertando seus lances em reais.
No que se refere à exequibilidade da proposta de preço (I) a empresa PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA destaca que a jurisprudência,
principalmente dos Tribunais de Contas, é pacifica no sentido que é ilegal vedar a oferta de
taxas negativas, no entanto, orienta que os órgãos adotem cautela quando esta for apresentada,
tendo em vista verificar a exequibilidade da proposta. Assevera a Recorrente que nas licitações
que tem participado, a licitante MV2 SERVIÇOS LTDA tem sistematicamente ofertado taxas
de descontos impraticáveis (inexequíveis). 0 desconto ofertado, ainda que aparentemente seja
exequível, deve se comprovar caso a caso, ainda mais considerando o porte de cada empresa
licitante.
Prossegue a RECORRENTE com a afirmação da possibilidade de a empresa vencedora (MV2
SERVIÇOS LTDA) manipular os relatórios de consumo, pois, a inserção de informações é
manual, onde pode ser inserindo quantidades e valores maiores do que os efetivamente gastos.
A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA afirma ser
essa a forma encontrada pela MV2 SERVIÇOS LTDA para fraudar os descontos ofertados nos
pregões.
A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, afirma, que
há indícios suficientes para acreditar que a Prefeitura Municipal de Boninal, irá adquirir
combustíveis por valores unitários muito acima daqueles praticados no mercado local ou em
quantidades diferentes das efetivamente consumidas, caso mantenha a classificação da
proposta da licitante MV2 SERVIÇOS LTDA, sem a devida comprovação da exequibilidade.
A RECORRENTE afirma que o aceite de propostas de preços da MV2 SERVIÇOS LTDA
SEM COMPROVAÇÃO da exequibilidade é ato irregular e ilegal, conforme previsto no
edital. Declara categoricamente que a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA não comprovou que
sua proposta é exequível, o que competiria ao pregoeiro proceder com a desclassificação,
conforme prevê o edital.
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No tocante aos atestados apresentados não condizem com a verdade e com as exigências do
edital (II) a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
afirma ser claro e indiscutível que as licitantes devem apresentar atestados compatíveis em
características, quantidades e prazos, vejamos:
111.2 - DOS 4ILSTADOS DE CAPACIDADE TECNICA APRESENTADOS

Outra evidente irregularidade presente nos documentos de .habilitaç
ticitante 2v1172 diz respeito aos atestados apresentados Para poder ,'enxergar- a ilegali
necessario se faz transcrever a norma do edital:
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Fica clara e indiscutivel que as licitantes devem apresentar atestados
compativeis em (i) caracteristicas (gerenciamento de ffota atrave:: de sisterna e cartbesasa
oLi .abaL''tecinlento), e (ii) quantidades e

prazos 12 ineses), 4.7.,zniar1ne dicizao tio art_ 30 Lia.
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A RECORRENTE argui que os atestados apresentados pela empresa MV2 SERVIÇOS LTDA
são imprestáveis, e nenhum dos atestados apresentados comprova a capacidade técnica da
licitante em prestação de serviços de gerenciamento informatizado via sistema (objeto
licitado), pois, o atestado da Prefeitura de Casa Nova/BA se refere a aquisição de tiquete
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papel, de modo que é incompatível com o objeto licitado (gerenciamento de sistema
informatizado e integrado).
Argumenta a RECORRENTE que o atestado da Prefeitura de Itatim/BA, possui como objeto
da contratação o "serviço de gerenciamento informatizado", e que o atestado contém
informação distorcida, pois, o contrato não se refere a gerenciamento via SISTEMA
INFORMATIZADO, mas tão somente fornecimento de cartão (equivalente A. tiquete papel)
sem utilização de sistema de gerenciamento informatizado. Logo, o atestado apresentado,
embora contenha a expressão "...serviço de gerenciamento informatizado...", trata-se de mera
aquisição de tiquete em papel (serviços gráficos) ou apenas cartão de crédito (vale
combustível), o que de longe não se confunde com o objeto licitado, fato que também deve
ser excluído para fins de habilitação da licitante MV2.
Prossegue na arguição que o atestado da Prefeitura de Vitória da Conquista/BA, possui como
objeto da contratação o "serviço de gerenciamento informatizado", e que o atestado contém
informação distorcida, pois, o contrato não se refere a gerenciamento via SISTEMA
INFORMATIZADO, mas tão somente aquisição de tiquete papel.
Por fim, argumenta que o atestado da Prefeitura de Jacobina/BA, em que pese constar no
Atestado, datado de 10/03/2022, que o contrato entre a licitante MV2 e a emissora do atestado
é do ano de 2021, é importante informar que a assinatura do contrato ocorreu somente em
13/10/2021, portanto, há menos de 06 meses da emissão do referido atestado. A emissão deste
atestado ocorreu de forma precoce e contrária ás normas de regência, que determina o
intervalo mínimo de 12 (doze) meses para tal emissão, pois, somente após a execução
completa do contrato é que se pode, de fato, atestar a execução satisfatória do objeto
contratado. Deste modo, tal atestado também não presta para comprovar a capacidade técnica,
uma vez que o mesmo é prematuro e ainda pendente de execução contratual.
A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA tece algumas
observações acerca dos atestados apresentados, afirmando que os atestados possuem a
mesma formatação, mesma sincronia, insinuando não ser um modelo próprio dos órgãos
emitentes, mas sim, um modelo fornecido pela empresa licitante MV2 SERVIÇOS LTDA. A
RECORRENTE acusa que a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA tenta ludibriar a
Administração de Boninal, quando apresenta atestados de objetos totalmente diferentes do
licitado. E ainda que os atestados apresentados não comprovam que aqueles serviços
contratados são de GERENCIAMENTO INFORMATIZADO ATRAVÉS DE SISTEMA,
o que comprova que a licitante não presta serviços de gerenciamento informatizado, pois os
atestados apresentados são de aquisição de vale combustível (papel/cartão), que sequer emitem
relatórios. Salienta que os referidos atestados são totalmente eivados de vicio, ou seja, não
contém autenticidade fática por não atestar a execução do serviço, mas sim de um serviço em
andamento, cuja perspectiva é de concluir em 12 (doze) meses.
Finaliza seus argumentos afirmando que todos os atestados apresentados pela empresa MV2
SERVIÇOS LTDA não devem ser aceitos como comprovação da qualificação técnica,
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devendo operar a sua inabilitação, pois, está devidamente comprovada sua inaptidão em
prestar os serviços licitados, e ainda, sua má-fé em apresentar documento com informações
inveridicas e que não condizem com a realidade, buscando apenas, sua contratação a qualquer
custo, o que frise-se, com toda certeza, trará severos prejuízos a Administração Pública.
Concernente as exigências da qualificação econômico-financeira, não foram atendidas a
empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (Recorrente)
enfatiza ser de fundamental importância que as empresa licitantes demonstrem nos processos
licitatórios a sua plena capacidade Econômico-Financeira para contratar com a Administração
Pública.
Afirma que a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA apresentou seu Balanço Patrimonial através
de 02 (dois) livros, seno de n° 03 (correspondente ao período de 01/01/2021 à 30/09/2021) e o
de n° 04, referente ao período restante (01/10/2021 A 31/12/2021), tendo apresentado as Notas
Explicativas somente do Livro n° 03, não apresentando as Notas Explicativas, referente ao
Ultimo período de sua escrituração. A Recorrente apresenta dúvidas quanto ao documento
apresentado (Coeficientes de Análise em 31/12/2021) pela MV2 SERVIÇOS LTDA, por
apresentar informações divergentes no Balanço.
A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA faz
acusações quanto a fidedignidade do Balanço. E que com foco em licitação pública,
muitas empresas acabam adotando medidas estranhas de modo a "maquiar" o balanço
patrimonial e poder concorrer com empresas sérias que confeccionam seus documentos
dentro da legalidade e ética inerentes. E ainda que fica comprovado, portanto, que a
licitante MV2 SERVIÇOS LTDA, além da ma fé, não comprovou sua qualificação
econômico-financeira, deixando de apresentar Notas Explicativas para o Livro n° 04 e
indices contábeis maliciosamente distorcidos. Pois essa não comprovação impede
que a licitante MV2 SERVIÇOS LTDA seja Habilitada, por desatender a exigência de
qualificação econômico-financeira, consequentemente impossibilitada de carregar o
titulo de "vencedora do certame".
Finaliza sua peça recursal, ponderando restar evidente que não houve a observância das
clausulas do instrumento convocatório e que manter a Classificação e a Habilitação da
licitante MV2 SERVIÇOS LTDA, mesmo sem atender todas as exigências do edital,
restará sedimentada a enorme irregularidade no julgamento do certame. Faz citações
quanto ao entendimento que, tanto a Administração quanto os licitantes se obrigam a
cumprir as cláusulas do edital, pelo principio da vinculação ao instrumento
convocatório.
Nas CONTRARRAZOES apresentadas pela empresa MV2 SERVIÇOS LTDA, sustenta que é
uma empresa com ampla expertise neste mercado, pois atende a mais de 100 (cem) clientes em
todo o Brasil. Citando, como alguns clientes, no Estado da Bahia, as Prefeituras de Vitória da
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Conquista, Lauro de Freitas, Ilhéus, Jequié, Jacobina, Senhor do Bonfim; as Camara de Mata
de São João e de Lauro de Freitas.
A empresa MV2 SERVIÇOS LTDA pontua que a proposta por ela ofertada em favor da
Prefeitura Municipal de Boninal/BA está plenamente compatível com os descontos que são
concedidos atualmente no mercado de gerenciamento de abastecimento de frotas. Pontua
também que a empresa recorrente (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA) é contumaz em ofertar elevados descontos em todo o Brasil nas
licitações em que participa, cita como exemplo, licitação da Prefeitura Municipal de
Itapipoca/CE, realizada em 03.12.2021, onde a empresa RECORRENTE ofertou um desconto
de - 7,21% (sete virgula vinte e um por cento negativos), numa licitação no valor R$
1.400.000,00, por mês. Destaca que a mesma coisa ocorreu numa licitação da Prefeitura de
João Dourado/BA, realizada em 24.08.2021, onde a empresa RECORRENTE foi declarada
vencedora com a apresentação de um desconto de -6,65% (seis virgula sessenta e cinco por
cento negativos). Segue a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA arguindo que, a REORRRENTE
ofertou um elevado desconto no pregão eletrônico n° 111/2021 promovido pela Prefeitura de
Chupinguaia/RO, correspondente a -7,11% (sete virgula onze por cento).
Prossegue a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA afirmando que a RECORRENTE tem
costumeiramente ofertado descontos em patamares elevados, fato maliciosamente omitido em
seu recurso. Afirma que a RECORRENTE também tem ofertado taxas negativas/descontos, já
que se trata de uma prática normal deste mercado. Acusa ser a lógica da empresa PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, quando ela oferece um desconto,
não ha problema algum, mas quando é as CONCORRENTES que o fazem, é tentativa de
fraude e será prejudicial ao órgão licitante. Acusa que a empresa PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) tem agido de forma contraditória e de má-fé.
A empresa MV2 SERVIÇOS LTDA esclarece, que as empresas deste seguimento auferem
lucro cobrando uma taxa de administração dos seus clientes e dos seus postos credenciados,
além de valores decorrentes de aplicações financeiras e de antecipação de recebiveis, sendo
esta última fonte uma das mais rentáveis deste negócio. Assim, a sua receita advém de quatro
fontes distintas: 1- taxa cliente; 2- taxa estabelecimento credenciado; 3- aplicações financeiras;
4- antecipação de recebiveis.
A empresa MV2 SERVIÇOS LTDA, destaca que, o Tribunal de Contas da Unido, há vários
anos, entende que a concessão de taxas negativas não torna necessariamente inexequíveis as
propostas comerciais, sendo uma prática de mercado plenamente aceitável, invoca julgados,
quais sejam: Decisão 38/1996 — Plenário; Acórdãos nips 1556/2014, 2.004/2018, 1.488/2018,
316/2019, todos do Plenário, e o Acórdão n° 6515/2018 — 2 Camara. Pontua que cabe a cada
empresa estabelecer suas margens, definir suas estratégias comerciais e ofertar seus descontos
até o limite de suas forças, inexistindo prática ilegal na oferta de taxas negativas.
A empresa MV2 SERVIÇOS LTDA, assenta em suas CONTRARRAZOES que cada empresa
possui seus planos de negócio e estratégias comerciais bem definidos e que devem estar
Rua José de Souza Guedes, n° 218 — Centro — Boninal — BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: 1ic1tacaopmbon1naI2021hotmail.com
PREGÃO ELETRÔNICO N°00812022 - FL. 11/16

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MJFFOTVGMTYXQJJEMEQ4NZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
12 de Maio de 2022
13 - Ano XV - Nº 1965

Boninal

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
CNR1 No 13.922.612/0001-83

protegidos da concorrência. Que ao declararmos atender todas as condições do edital e que
manteremos a nossa proposta no decorrer da execução do contrato, basta ao administrador
público apenas acompanhar a execução do contrato e ficar atento a possíveis descumprimentos
contratuais, a menos que a proposta comercial ofertada seja manifestamente inexequível ou
igual a zero, o que não é o caso. Portanto, não ha que se falar em manipulação de preços,
capaz de prejudicar os nossos clientes, tendo em vista que o valor ofertado a titulo de desconto
é aplicado diretamente nas faturas mensais encaminhadas para pagamento, concretizando
descontos reais em cada período de consumo. E que, não há que se falar em manipulação de
preços, capaz de prejudicar os nossos clientes, tendo em vista que o valor ofertado a titulo de
desconto é aplicado diretamente nas faturas mensais encaminhadas para pagamento,
concretizando descontos reais em cada período de consumo.
No que se refere aos atestados de capacidade técnica a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA
argumenta não ser obrigatório a apresentação de cópias dos contratos, e que a recorrente tenta
fazer crer ser obrigatória a apresentação das cópias dos contratos que ensejaram os atestados
de capacidade técnica. Deste modo, não faz sentido obrigar a apresentação das cópias dos
contratos em se tratando de atestados de capacidade técnica expedidos por órgãos públicos,
podendo tal exigência ser feita no caso de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito
privado. E que neste caso, o pregoeiro, com o objetivo de diligenciar a veracidade dos
atestados, poderá lançar mão do item "7.5, alínea b.3 do edital" (os itens mencionados estão
equivocados), que é claro ao afirmar que a licitante deverá disponibilizar as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, porém em tal item INEXISTE A
OBRIGATORIEDADE de apresentação ainda na fase da habilitação, ao qual se faz crer que
em momento posterior, poderá ser requerido tal item e que, caso seja, será disponibilizado de
forma efetiva ao cumprimento do que solicita o item 7.5, alínea b.3 ((os itens mencionados
estão equivocados).
A empresa MV2 SERVIÇOS LTDA argumenta quanto a regularidade dos atestados de
capacidade técnica apresentados, salientando que todos os atestados de capacidade técnica
apresentados por esta empresa são mais que suficientes para demonstrar a sua expertise e
capacidade técnica para a prestação do serviço licitado em favor da Prefeitura Municipal de
Boninal. Pois, todos os atestados de capacidade técnica apresentados atestam, sim, atividade
pertinente e compatível com o objeto da licitação (contratação de empresa para o
gerenciamento do fornecimento de combustíveis por meio de cartão combustível), salientando
que foram emitidos por entes públicos, possuindo, portanto, presunção de veracidade, tendo
sido atestada a boa prestação dos serviços e plena capacidade técnica. Argumenta inclusive
que alguns atestados comprovam a prestação dos serviços há mais de 12 (doze) meses e
informam que todos os relatórios e funcionalidades ligados ao serviço de gerenciamento
informatizado do abastecimento de frotas foram disponibilizados a contento. A exemplo, se
considerarmos apenas os atestados de capacidade emitidos pela Prefeitura de Casa Nova e a
Prefeitura de Santa Barbara, é possível identificar que, apesar de contar com o fornecimento
de tickets, o uso de cartões magnéticos que possibilitam o gerenciamento também compõe
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objeto prestado, não restando a anulação de um pelo outro, diferindo totalmente do
entendimento apresentado pela recorrente.
Referente à Qualificação Econômico-Financeira a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA traduz
que a etapa de habilitação constitui elemento fundamental dos processos licitatôrios, deste
modo, cumprir com as exigências da qualificação é crucial para ser declarado vencedor em
uma licitação. Sob esta observância, a Lei 8666/93 estabeleceu diversas previsões quanto a
qualificação econômico-financeira, a principio sobre a comprovação de boa situação
financeira — que é o objeto contestado pela recorrente-. Assevera que tais balanços estão
descritos como "Balan3"To 1.pdf' e "Balan3"To 2.pdf' e estão amplamente disponíveis para o
acesso dos devidos interessados. Todavia, tal informação foi dolosamente omitida pela
recorrente, ao qual nem se prestou a análise dos documentos da licitante objeto do seu recurso.
Presta informar que, seguindo o chamado "checklist" citado pela recorrente, estes balanços
possuem Termos de Abertura, Livros Diários, Termos de Encerramento, estão registrados na
Junta Comercial e possuem as assinaturas dos(as) contadores(as) e que veementemente estes
não se tratam de balanços provisórios, mas sim de um balanço apenas, ao qual compreende
períodos complementares.
Ressalta a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA que não há o que se pontuar quanto ao não
cumprimento da qualificação econômico-financeira, visto que fizemos cumprir o que a
autoridade competente do certame dispôs, tanto em relação a apresentação do Balanço
Patrimonial e seus condicionantes, como o atendimento do Patrimônio Liquido à 10% do valor
orçado pelo ente público.
Apontadas as considerações e analisando as razões do recurso e as contrarrazões
apresentadas cumpre ressaltar que o Pregoeiro não se equivocou em sua análise,
tampouco atribuiu vontade diferente da estabelecida na Lei.
fato que as licitações públicas devem ser processadas e julgadas em estrita conformidade
com os princípios constitucionais, e aqueles previstos no art. 3° da Lei Geral de Licitações e
Contratos: da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do julgamento
objetivo, do caráter competitivo e dos que lhe são correlatos.
principio da vinculaçã'o ao instrumento convocatório", conforme
Além disso, registre-se o"
leciona o doutrinador Jessé Torres no tocante a tornar o Edital, a Lei interna de cada licitação,
e foi em estrita obediência a este principio, como aos correlatos, que o PREGOEIRO procedeu
no julgamento que gerou a habilitação da empresa MV2 SERVIÇOS LTDA, sagrando-a
vencedora do certame.
Cumpre destacar que o AVISO DE LICITAÇÃO publicado no Diário Oficial do Município,
1891
N°
de
2022,
abril
05
de
dia
terça-feira,
da
edição
restou
(https://www.boninal .ba.gov.br/I Iandler.ashx?f=diario&query=1891&c=95&m=0),
claro que o procedimento seria julgado por MENOR TAXA DE ADMINISTRACAO,
sendo vejamos:
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Cumpre destacar ainda que no decorrer da sessão pública (ocorrida no dia 26/04/2022) quando
indagado pelos licitantes o Pregoeiro deixou claro que o critério de julgamento do presente
certame seria por MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
Temos que a exequibilidade da proposta de prep, está devidamente demonstrada conforme
se extrai da PLANILHA DE CUSTOS (Composição de custos, com base no valor estimado de
contratação) que compõe a PROPOSTA COMERCIAL REAJUSTADA apresentada pela
empresa MV2 SERVIÇOS LTDA.
Aos atestados de capacidade técnica apresentados, podemos afirmar que condizem com as
exigências do edital, pois comprovam aptidão da empresa MV2 SERVIÇOS LTDA para o
desempenho das atividades em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto
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do certame (além de estarem devidamente acompanhados dos termos de contratos que o
originaram), os quais podem ser consultados na Plataforma BLL, sendo vejamos:
A
A

3* Termo Aditivo Contrato 141-20210.6MS MV2 SERVICOS LTDA_
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As exigências da qualificação econômico-financeira, foram devidamente atendidas pela
empresa MV2 SERVIÇOS LTDA, pois o Balanço Patrimonial apresentado e os indices dele
extraídos, demonstram de forma inequívoca a capacidade financeira da empresa, bem como os
"Balanços" apresentam as devidas Notas Explicativas, como se pode observar na Plataforma
BLL.

VI—CONCLUSÃO

Temos que a empresas PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
(RECORRENTE) e MV2 SERVIÇOS LTDA (RECORRIDA) teceram inúmeras acusações.

Cumpre destacar que não cabe a este Pregoeiro analisar fatos alheios ao certame. Sabe-se que a
Administração poderá (deverá) fiscalizar a execução do contrato, aplicando sanções a quem
descumprir quaisquer das cláusulas e/ou condições nele pactuadas.
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Diante do exposto, não assiste razões a RECORRENTE (PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA), vez que não conseguiu demonstrar a
inexequibilidade da proposta da empresa MV2 SERVIÇOS LTDA.

Também não assiste razão a RECORRENTE quanto as alegações da Comprovação da
Capacidade Técnica da empresa MV2 SERVIÇOS LTDA, uma vez que os atestados
apresentados atendem perfeitamente ao item 9.11. do edital, sobretudo no que se refere as
características, quantidades e prazos.

Por fim, entendemos que também não assiste razão a RECORRENTE no que se refere a
Qualificação Econômico-Financeira da empresa MV2 SERVIÇOS LTDA, pois o Balanço
Patrimonial, bem como os indices apresentados comprovam a capacidade financeira da
empresa, e atende as condições exigidas no item 9.10. do edital.

Assim, em face aos argumentos e elementos apresentados, concluímos por CONHECER
DO RECURSO e das CONTRARRAZIDES apresentadas, e no mérito NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterado o julgamento anteriormente proferido,
permanecendo como vencedora do certame a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA.

Destarte, considerando o estabelecido no art. 109, §4°, da Lei Federal n° 8.666/1993,
encaminha-se o recurso, contrarrazões e o presente julgamento à autoridade superior para sua
apreciação e deliberação.

Boninal — Ba, 10 de maio de 2022.

aiva
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PARECER JURÍDICO
Assunto: Recurso Interposto sobre atos do Pregoeiro
Recorrente: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n°05.340.639/0001-30
Recorrido: ATO DO PREGOEIRO OFICIAL da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado
da Bahia.

PREGÃO
LICITAÇÃO.
EMENTA:
ELETRÔNICO. IMPROVIMENTO DO
RECURSO.

1. DO RELATÓRIO

Para exame e parecer desta Procuradoria Jurídica, o setor de Compras e
Licitações, por intermédio de seu pregoeiro, encaminhou o processo em
epígrafe, que versa sobre interposição de recursos contra os atos do pregoeiro,
interposta pela recorrente PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, inscrita no CNN sob o no 05.340.639/0001-30, a qual foi desclassificada no
seguinte certame: LICITAÇÃO No 072/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO No
008/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 163/2022.

A licitação em comento tem por objeto a contratação de empresa
especializada, para prestação de serviço de fornecimento de vale combustível
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(cartão magnético/chip) na forma eletrônica, para atender a demanda da
Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, sessão a ser realizada na
forma eletrônica na plataforma www.blIcompras.com.

Na data de 05 de abril de 2022 a Administração divulgou licitação na
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO No 008/2022, cujo objeto refere-se a
contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de
fornecimento de vale combustível (cartão magnético/chip) na forma eletrônica,
para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia,
sessão a ser realizada na forma eletrônica na plataforma www.blIcompras.com .

Observa-se que data de 22 de abril de 2022 foi respondido pedido de
esclarecimentos apresentado, conforme publicação no Diário Oficial do
Município

(https://www.boninal.ba.ciov.br/Handler.ashx?f=diario&auerv=19208(c=95&m=0).

Ainda no dia 26 de abril de 2022 abriu-se o prazo para MANIFESTAÇÃO
DE RECURSOS, sendo que a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 05.340.639/0001-30,
manifestou ás 14:55:20hs, trazendo as seguintes razões:

"Manifestamos intenção de recurso referente a forma de
disputa, conforme item 7.9 do edital, referente a
exequibilidade da proposta da empresa arrematante,
referente aos documentos apresentados pela empresa
arrematante e demais apontamentos que serão feitos em
razões recursa is".
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No dia 30 de abril de 2022 foi aberto o prazo para apresentacao de
CONTRARRAZ6ES. 0 pregoeiro relata que findou-se o prazo sem que qualquer
ARQUIVO DE CONTRARRAZ6ES DE RECURSO FOSSE REGISTRADO na
Plataforma BLL. No entanto foi recepcionada no e-mail oficial da Coordenadoria
Licitações

de

da

Prefeitura

Municipal

de

Boninal

(licitacaopmboninal2021@hotmail.com ), CONTRARRAZ6ES DE RECURSO,
apresentada pela empresa MV2 SERVIÇOS LTDA.

Por fim, compulsando os autos, observa-se que o Recurso interposto pela
empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA é
TEMPESTIVO.

E o relatório,
Passo a opinar.

Em sede recursal a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA requereu o seguinte:

1)

Julgar procedente as razões do recurso, com a
desclassificação da empresa MV2 SERVIÇOS LTDA, por ter
apresentada proposta manifestamente inexequível, sem
comprovar a sua exequibilidade;

Inabilitação da empresa MV2 SERVIÇOS LTDA, por ter
apresentado atestados de capacidade técnica em
desatendimento as exigências do edital e por apresentar
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Balanço Patrimonial incompleto, em razão da ausência de
Notas Explicativas;

3)

Anulação da sessão por vicio de legalidade, vez que o edital

apresenta dubiedade no que se refere ao critério de julgamento, tornando
imprestáveis todos os atos posteriores a realização da sessão.

A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA requereu,
por fim, deferimento do recurso, requerendo cópia integral do processo
licitatório, para adoção de medidas judiciais cabíveis e comunicação aos órgãos
de fiscalização externos (Ministério Público e Tribubal de Contas), caso seja
negado provimento.

Em contrapartida, a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA apresentou
contrarrazeies ao recurso em questão, requerendo que:

1) Seja julgado improcedente o recurso interposto pela PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, sendo mantida a
decisão, com o prosseguimento do certame.

Analisando as razões recursais e os pedidos das licitantes acima
discriminadas, observa-se de fato que o Município promoveu licitação para
contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de
fornecimento de vale combustive! (cartão magnético/chip) na forma eletrônica,
para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Boninal - Estado da Bahia.
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A recorrente sustenta ter havido IRREGULAR CONDUÇÃO DO CERTAME,
bem como da classificação ilegal da empresa MV2 SERVIÇOS LTDA, pelo fato
de terem sido encontradas diversas irregularidades frente às exigências do
presente edital, que ensejam a DESCLASSIFICAÇÃO e INABILITAÇÃO da
empresa MV2 SERVIÇOS LTDA e ainda pelo método de disputa adotado na
condução do certame.

Sustenta a Recorrente que a empresa vencedora (MV2 SERVIÇOS LTDA)
não comprovou:
I)

exequibilidade da proposta de prego;

II)

os atestados apresentados não condizem com a verdade e com as

III)

as exigências da qualificação econômico-financeira, não foram

exigências do edital

atendidas.

Em relação à exequibilidade da proposta de prego, a empresa PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA destaca que a
jurisprudência, principalmente dos Tribunais de Contas, é pacifica no sentido
que é ilegal vedar a oferta de taxas negativas, no entanto, orienta que os
órgãos adotem cautela quando esta for apresentada, tendo em vista verificar a
exequibilidade da proposta.

Assevera a Recorrente que nas licitações que tem participado, a licitante
MV2 SERVIÇOS LTDA tem sistematicamente ofertado taxas de descontos
impraticáveis (inexequíveis). 0 desconto ofertado, ainda que aparentemente
seja exequível, deve se comprovar caso a caso, ainda mais considerando o
porte de cada empresa licitante.
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A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA afirma que o
aceite de propostas de preços da MV2 SERVIÇOS LTDA SEM COMPROVAÇÃO da
exequibilidade é ato irregular e ilegal, conforme previsto no edital.

Declara categoricamente que a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA não
comprovou que sua proposta é exequível, o que competiria ao pregoeiro
proceder com a desclassificação, conforme prevê o edital.

Sustenta que os atestados apresentados não condizem com a verdade e
com as exigências do edital, a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA afirma ser claro e indiscutível que as licitantes devem
apresentar atestados compatíveis em características, quantidades e prazos.

A RECORRENTE argui que os atestados apresentados pela empresa MV2
SERVIÇOS LTDA são imprestáveis, e nenhum dos atestados apresentados
comprova a capacidade técnica da licitante em prestação de serviços de
gerenciamento informatizado via sistema (objeto licitado), pois, o atestado da
Prefeitura de Casa Nova/BA se refere a aquisição de tiquete papel, de modo
que

é

incompatível com o objeto licitado (gerenciamento de sistema

informatizado e integrado).

Argumenta a RECORRENTE que o atestado da Prefeitura de Itatim/BA,
possui como objeto da contratação o "serviço de gerenciamento informatizado",
e que o atestado contém informação distorcida, pois, o contrato não se refere a
gerenciamento via SISTEMA INFORMATIZADO, mas tão somente fornecimento
de cartão (equivalente à tiquete papel) sem utilização de sistema de
gerenciamento informatizado. Logo, o atestado apresentado, embora contenha
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a expressão "...serviço de gerenciamento informatizado...", trata-se de mera
aquisição de tíquete em papel (serviços gráficos) ou apenas cartão de crédito
(vale combustível), o que de longe não se confunde com o objeto licitado, fato
que também deve ser excluído para fins de habilitação da licitante MV2.

Prossegue na arguição que o atestado da Prefeitura de Vitória da
Conquista/BA, possui como objeto da contratação o "serviço de gerenciamento
informatizado", e que o atestado contém informação distorcida, pois, o contrato
não se refere a gerenciamento via SISTEMA INFORMATIZADO, mas tão
somente aquisição de tiquete papel.

Por fim, argumenta que o atestado da Prefeitura de Jacobina/BA, em que
pese constar no Atestado, datado de 10/03/2022, que o contrato entre a
licitante MV2 e a emissora do atestado é do ano de 2021, é importante
informar que a assinatura do contrato ocorreu somente em 13/10/2021,
portanto, há menos de 06 meses da emissão do referido atestado. A emissão
deste atestado ocorreu de forma precoce e contrária às normas de regência,
que determina o intervalo mínimo de 12 (doze) meses para tal emissão, pois,
somente após a execução completa do contrato é que se pode, de fato, atestar
a execução satisfatória do objeto contratado. Deste modo, tal atestado também
não presta para comprovar a capacidade técnica, uma vez que o mesmo é
prematuro e ainda pendente de execução contratual.

A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LIDA
tece algumas observações acerca dos atestados apresentados, afirmando que
os atestados possuem a mesma formatação, mesma sincronia, insinuando não
ser um modelo próprio dos órgãos emitentes, mas sim, um modelo fornecido
pela empresa licitante MV2 SERVIÇOS LTDA. A RECORRENTE acusa que a
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empresa MV2 SERVIÇOS LTDA tenta ludibriar a Administração de Boninal,
quando apresenta atestados de objetos totalmente diferentes do licitado. E
ainda que os atestados apresentados não comprovam que aqueles serviços
contratados são de GERENCIAMENTO INFORMATIZADO ATRAVÉS DE SISTEMA,
o que comprova que a licitante não presta serviços de gerenciamento
informatizado, pois os atestados apresentados são de aquisição de vale
combustível (papel/cartão), que sequer emitem relatórios. Salienta que os
referidos atestados são totalmente eivados de vicio, ou seja, não contém
autenticidade fática por não atestar a execução do serviço, mas sim de um
serviço em andamento, cuja perspectiva é de concluir em 12 (doze) meses.

Finaliza seus argumentos afirmando que todos os atestados apresentados
pela empresa MV2 SERVIÇOS LTDA não devem ser aceitos como comprovação
da qualificação técnica, devendo operar a sua inabilitação, pois, está
devidamente comprovada sua inaptidão em prestar os serviços licitados, e
ainda, sua má-fé em apresentar documento com informações inveridicas e que
não condizem com a realidade, buscando apenas, sua contratação a qualquer
custo, o que frise-se, com toda certeza, trará severos prejuízos a
Administração Pública.

Concernente as exigências da qualificação econômico-financeira, a
empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
(Recorrente) enfatiza ser de fundamental importância que as empresa licitantes
demonstrem nos processos licitatórios a sua plena capacidade EconômicoFinanceira para contratar com a Administração Pública.

Afirma que a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA apresentou seu Balanço
Patrimonial através de 02 (dois) livros, seno de no 03 (correspondente ao
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período de 01/01/2021 à 30/09/2021) e o de no 04, referente ao período
restante (01/10/2021 à 31/12/2021), tendo apresentado as Notas Explicativas
somente do Livro no 03, não apresentando as Notas Explicativas, referente ao
último período de sua escrituração. A Recorrente apresenta dúvidas quanto ao
documento apresentado (Coeficientes de Análise em 31/12/2021) pela MV2
SERVIÇOS LTDA, por apresentar informações divergentes no Balanço.

A recorrente tece acusações quanto a fidedignidade do Balanço. E que
com foco em licitação pública, muitas empresas acabam adotando medidas
estranhas de modo a "maquiar" o balanço patrimonial e poder concorrer com
empresas sérias que confeccionam seus documentos dentro da legalidade e
ética inerentes. E ainda que fica comprovado, portanto, que a licitante MV2
SERVIÇOS LTDA, além da má fé, não comprovou sua qualificação econômicofinanceira, deixando de apresentar Notas Explicativas para o Livro no 04 e
indices contábeis maliciosamente distorcidos. Pois essa não comprovação
impede que a licitante MV2 SERVIÇOS LTDA seja Habilitada, por desatender a
exigência de qualificação econômico-financeira, consequentemente
impossibilitada de carregar o titulo de "vencedora do certame".

Finaliza sua pega recursal, ponderando restar evidente que não houve a
observância das cláusulas do instrumento convocatório e que manter a
Classificação e a Habilitação da licitante MV2 SERVIÇOS LTDA, mesmo sem
atender todas as exigências do edital, restará sedimentada a enorme
irregularidade no julgamento do certame.

Faz citações quanto ao entendimento que, tanto a Administração quanto
os licitantes se obrigam a cumprir as cláusulas do edital, pelo principio da
vinculação ao instrumento convocatório.
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A empresa MV2 SERVIÇOS LTDA, por sua vez, traz nas contrarrazeies que
é uma empresa com ampla expertise neste mercado, pois atende a mais de

100 (cem) clientes em todo o Brasil. Citando, como alguns clientes, no Estado
da Bahia, as Prefeituras de Vitória da Conquista, Lauro de Freitas, Ilhéus,
Jequié, Jacobina, Senhor do Bonfim; as Câmara de Mata de São João e de
Lauro de Freitas.

A empresa MV2 SERVIÇOS LTDA pontua que a proposta por ela ofertada
em favor da Prefeitura Municipal de Boninal/BA está plenamente compatível
com os descontos que são concedidos atualmente no mercado de
gerenciannento de abastecimento de frotas.

Sinaliza que a empresa recorrente (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA) é contumaz em ofertar elevados descontos em todo o
Brasil nas licitações em que participa, cita como exemplo, licitação da
Prefeitura Municipal de Itapipoca/CE, realizada em 03.12.2021, onde a
empresa RECORRENTE ofertou um desconto de - 7,21% (sete virgula vinte e
um por cento negativos), numa licitação no valor R$ 1.400.000,00, por mês.

Ressalta que situação similar a pontuada acima ocorreu numa licitação da
Prefeitura de João Dourado/BA, realizada em 24.08.2021, onde a empresa
RECORRENTE foi declarada vencedora com a apresentação de um desconto de
-6,65°/o (seis virgula sessenta e cinco por cento negativos).

Segue a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA arguindo que, a RECORRRENTE
ofertou um elevado desconto no pregão eletrônico no 111/2021 promovido pela
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Prefeitura de Chupinguaia/RO, correspondente a -7,11% (sete virgula onze por
cento).

A empresa MV2 SERVIÇOS LTDA esclarece que as empresas deste
seguimento auferem lucro cobrando uma taxa de administração dos seus
clientes e dos seus postos credenciados, além de valores decorrentes de
aplicações financeiras e de antecipação de recebiveis, sendo esta última fonte
uma das mais rentáveis deste negócio. Assim, a sua receita advém de quatro
fontes distintas: 1- taxa cliente; 2- taxa estabelecimento credenciado; 3aplicações financeiras; 4- antecipação de recebíveis.

A empresa MV2 SERVIÇOS LTDA destaca que o Tribunal de Contas da
União, há vários anos, entende que a concessão de taxas negativas não torna
necessariamente inexequíveis as propostas comerciais, sendo uma prática de
mercado plenamente aceitável, invoca julgados, quais sejam: Decisão 38/1996
- Plenário; Acórdãos nos 1556/2014, 2.004/2018, 1.488/2018, 316/2019,
todos do Plenário, e o Acórdão no 6515/2018 - 2a Câmara. Pontua que ca be a
cada empresa estabelecer suas margens, definir suas estratégias comerciais e
ofertar seus descontos até o limite de suas forças, inexistindo prática ilegal na
oferta de taxas negativas.

A empresa MV2 SERVIÇOS LTDA assenta em suas CONTRARRAZÕES que
cada empresa possui seus pianos de negócio e estratégias comerciais bem
definidos e que devem estar protegidos da concorrência. Que ao declararmos
atender todas as condições do edital e que manteremos a nossa proposta no
decorrer da execução do contrato, basta ao administrador público apenas
acompanhar a execução do contrato e ficar atento a possíveis
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descumprimentos contratuais, a menos que a proposta comercial ofertada seja
manifestamente inexequível ou igual a zero, o que não é o caso.

A MV2 informa que não há que se falar em manipulação de pregos capaz
de prejudicar seus clientes, tendo em vista que o valor ofertado a titulo de
desconto é aplicado diretamente nas faturas mensais encaminhadas para
pagamento, concretizando descontos reais em cada período de consumo.

No que se refere aos atestados de capacidade técnica a empresa MV2
SERVIÇOS LTDA argumenta não ser obrigatória a apresentação de cópias dos
contratos, e que a recorrente tenta fazer crer ser obrigatória a apresentação
das cópias dos contratos que ensejaram os atestados de capacidade técnica.

Deste modo, não faz sentido obrigar a apresentação das cópias dos
contratos em se tratando de atestados de capacidade técnica expedidos por
órgãos públicos, podendo tal exigência ser feita no caso de atestados emitidos
por pessoas jurídicas de direito privado. E que neste caso, o pregoeiro, com o
objetivo de diligenciar a veracidade dos atestados, poderá lançar mão do item
"7.5, alínea b.3 do edital" (os itens mencionados estão equivocados), que é
claro ao afirmar que a licitante deverá disponibilizar as informações necessárias
comprovação da legitimidade dos atestados, porém em tal item INEXISTE A
OBRIGATORIEDADE de apresentação ainda na fase da habilitação, ao qual se
faz crer que em momento posterior, poderá ser requerido tal item e que, caso
seja, será disponibilizado de forma efetiva ao cumprimento do que solicita o
item 7.5, alínea b.3 ((os itens mencionados estão equivocados).

A empresa MV2 SERVIÇOS LTDA argumenta quanto a regularidade dos
atestados de capacidade técnica apresentados, salientando que todos os
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atestados de capacidade técnica apresentados por esta empresa são mais que
suficientes para demonstrar a sua expertise e capacidade técnica para a
prestação do serviço licitado em favor da Prefeitura Municipal de Boninal. Pois,
todos os atestados de capacidade técnica apresentados atestam, sim, atividade
pertinente e compatível com o objeto da licitação (contratação de empresa
para o gerenciamento do fornecimento de combustíveis por meio de cartão
combustível), salientando que foram emitidos por entes públicos, possuindo,
portanto, presunção de veracidade, tendo sido atestada a boa prestação dos
serviços e plena capacidade técnica.

Argumenta que alguns atestados comprovam a prestação dos serviços
[16 mais de 12 (doze) meses e informam que todos os relatórios e
funcionalidades ligados ao serviço de gerenciamento informatizado do
abastecimento de frotas foram disponibilizados a contento.

Referente à Qualificação Econômico-Financeira a empresa MV2 SERVIÇOS
LTDA traduz que a etapa de habilitação constitui elemento fundamental dos
processos licitatórios, deste modo, cumprir com as exigências da qualificação é
crucial para ser declarado vencedor em uma licitação.

Ressalta a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA que não 116 o que se pontuar
quanto ao não cumprimento da qualificação econômico-financeira, visto que
fizeram cumprir o que a autoridade competente do certame dispôs, tanto em
relação a apresentação do Balanço Patrimonial e seus condicionantes, como o
atendimento do Patrimônio Liquido à 10% do valor orçado pelo ente público.

CONCLUSÃO:
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Razões expostas, observa-se que a licitação é o ato pela qual a
administração pública busca a proposta mais vantajosa, obedecendo ao
principio da ampla competitividade, porém pautada sempre na legalidade e
vinculação ao instrumento convocatório.

cediço que as licitações públicas devem ser processadas e julgadas em
estrita conformidade com os princípios constitucionais, e aqueles previstos no
art. 30 da Lei Geral de Licitações e Contratos: da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, do julgamento
objetivo, do caráter competitivo e dos que lhe são correlatos.

Dito isto, observa-se que não assiste razões a RECORRENTE (PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA), vez que o PREGOEIRO,
seguindo o principio da vinculação ao instrumento convocatório, procedeu no
julgamento que gerou a habilitação da empresa MV2 SERVIÇOS LTDA,
sagrando-a vencedora do certame.

A RECORRENTE (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, em sede recursal, não conseguiu demonstrar a inexequibilidade da
proposta da empresa MV2 SERVIÇOS LTDA.

Não assiste razão a RECORRENTE quanto as alegações da Comprovação
da Capacidade Técnica da empresa MV2 SERVIÇOS LTDA, uma vez que os
atestados apresentados atendem ao edital, mais precisamente seu item 9.11,
sobretudo no que se refere as características, quantidades e prazos.
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Por fim, este parecer segue a conclusão do pregoeiro, que conclui não
assistir razão a RECORRENTE no que se refere a Qualificação EconômicoFinanceira da empresa MV2 SERVIÇOS LTDA, pois o Balanço Patrimonial, bem
como os indices apresentados comprovam a capacidade financeira da empresa,
e atende as condições exigidas no item 9.10. do edital.

Diante do exposto, o acervo probatório indica que o inconforrnismo
ofertado pela licitante recorrente não lhe permite obter agasalho, merecendo
desprovimento o recurso da recorrente PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA, alhures qualificada. Opino, destarte, pela improcedência
recursal, mantendo inalterado o julgamento anteriormente proferido,
permanecendo como classificada (habilitada) a empresa MV2 SERVIÇOS LTDA.

E o parecer, SMJ.

Boninal - Bahia, 11 de ma!

22.

João Ivers n Mu op de Carvalho
AB/BA 2, .5
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