COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2017
No Pregão Eletrônico nº 098/2017 foram cadastradas 14 propostas exatamente
com o mesmo percentual de desconto: 50%. Não houveram lances, posto que 50%
seria o limite de desconto máximo permitido.
Passando-se à fase de "aceitação das propostas", foi constatado que todas as
propostas participantes veicularam o percentual de 50% de desconto. Ademais,
conforme apontado pelo sistema, a data e horário de cadastramento de tais propostas é
03/10/2017, às 09:30:48:573, correspondente à oportunidade de abertura da sessão do
PE nº 098/2017. Ou seja, a rigor, de acordo com a informação "Data do último lance"
não há precedência cronológica entre as propostas participantes. Contudo, o sistema
estabeleceu, automaticamente, uma ordem de classificação, sendo desconhecido pelo
Pregoeiro qual o critério utilizado para tanto.
Para tanto, conforme informado da sessão de abertura do certame, foi realizada
diligência junto ao SERPRO (Solicitação nº 2017SS/0000802598) com os seguintes
questionamentos:

1) diante da plena identidade de data e horário das propostas (considerado
pelo sistema a oportunidade de abertura do certame, qual seja, 03/10/2017,
às 09:30:48:573), qual o critério utilizado pelo COMPRASNET para
estabelecer a ordem de classificação no PE nº 098/2017?
2) diante de tal identidade de data e horário, o COMPRASNET passaria a
considerar a data e horário efetivo do cadastro da proposta para fins de
aplicação do §4º, art. 24, do Decreto Federal nº 5.450/2005?

Em resposta à solicitação, o SERPRO informou:

QUANDO UMA LICITAÇÃO ONDE SÓ TEVE PROPOSTA
RECEBIDAS NA FASE DE LANCES NÃO FOI OFERTADO NENHUM
LANCE, O SISTEMA CLASSIFICA AS PROPOSTAS DE ACORDO
COM ENTRADA NO SISTEMA UMA A UMA, ELAS PODEM TER
MESMO VALOR/DESCONTO DATA HORÁRIO MAIS SEMPRE
UMA CHEGOU NO SISTEMA PRIMEIRO, O SISTEMA NÃO
RECEBE MAIS DE UMA PROPOSTA AO MESMO TEMPO, AS
DIFERENCIAS DE FRAÇÕES DE SEGUNDOS PODEM SER
OBSERVADAS NA FACE DE ACEITAÇÃO.
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Ocorre que tal critério de desempate de “segundo nível” (diante da ausência de
lances), além de não ter sido evidenciado no instrumento convocatório, também não é
explicitado pelo próprio sistema COMPRASNET.
Ademais, a adoção de tal critério fragiliza a transparência dos atos
procedimentais, porquanto não é explicitado ao Pregoeiro, na tela de “Aceitação das
Propostas”, a informação concernente à data e horário do cadastramento original das
propostas pelos licitantes.
Note-se que o edital, em seu item 6.4, evidencia a prevalência do critério
cronológico de registro no sistema apenas para os “lances”, não tratando
explicitamente acerca do cadastro original das “propostas”.
Outrossim, não se pode olvidar que a adoção da solução automática viabilizada
pelo sistema também não se mostra a mais razoável e isonômica, porquanto estabelece
uma indevida posição de vantagem àquele que, já ostentando cadastro do SICAF e
acesso ao COMPRASNET, registra sua proposta tão logo seja publicado o aviso de
licitação. A rigor, não há diferença material alguma entre a proposta cadastrada no
primeiro dia de divulgação do certame e àquela cadastrada minutos antes da data
prevista para abertura. Tanto é que o próprio sistema COMPRASNET considera como
data e horário de registro de todas as propostas cadastradas o momento da abertura da
sessão do pregão eletrônico. E foi exatamente isso que ocorreu no PE nº 098/2017,
porquanto todas as 14 propostas participantes foram consideradas registradas no dia
03/10/2017, às 09:30:48:573.
Ante o exposto e em conformidade com o esclarecimento registrado no
COMPRASNET em 15/09/2017, configurada a inviabilidade do desempate no
âmbito do sistema à luz dos critérios fixados no edital, informo que, em
observância ao art. 45, §2º, da Lei nº 8.666/1993, será realizada sessão pública
presencial para a realização de sorteio para o desempate entre as 14 (catorze)
propostas participantes do Pregão Eletrônico nº 098/2017.

A sessão pública para realização do sorteio para o desempate entre
as propostas será realizada no dia 04/10/2017 (quarta-feira), às
15:00hs, na Sala de Reuniões da SADCON, situada na Via N2, Bloco
16, CEP 70.165-900, Brasília/DF.
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Para a realização do sorteio será observado o seguinte procedimento:
1) serão registrados, em papéis individuais e com formatação idêntica, os nomes dos
licitantes cujas propostas restaram empatadas ;
2) será disponibilizada vista de tais papéis a todos os presentes na sessão pública;
3) os papéis serão dobrados de forma similar e inseridos em um invólucro;
4) o Pregoeiro retirará do invólucro um papel dobrado por vez, realizado sua abertura e
divulgando ostensivamente a todos os presentes na sessão pública;
5) para fins de estabelecimento da ordem de classificação do sorteio, será considerada a
ordem inversa de retirada dos papéis do invólucro pelo Pregoeiro, ou seja, o primeiro papel
retirado corresponderá ao último classificado, seguindo-se, portanto, a ordem decrescente,
de modo que o último papel retirado corresponderá ao licitante vencedor do sorteio (1º
lugar);
6) a relação da ordem de classificação será disponibilizada em ata a ser assinada por todos
os licitantes presentes na sessão pública e posteriormente divulgada no COMPRASNET, no
Portal da Transparência do Senado Federal.

Senado Federal, 03 de outubro de 2017.

VICTOR AGUIAR JARDIM DE AMORIM
Pregoeiro
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De:

sccd@serpro.gov.br

Assunto:
Data:

[GOVI] CONTROLE DE QUALIDADE - SOLICITAÇÃO SERPRO Nº 2017SS/0000802598
terça-feira, 3 de outubro de 2017 10:50:31

Sr(a). Usuário(a),
Informamos que a solicitação abaixo foi resolvida pelo SERPRO.
Nro da Solicitação: 2017SS/0000802598
Data e Hora da Solicitação: 03/10/17 10:18:44
Data/Hora Conclusão:
Descrição: No PE nº 098/2017, que tem por objeto a contratação de leiloeiro,
foram cadastradas 14 propostas exatamente com o mesmo percentual de
desconto: 50%. Não houveram lances, posto que 50% seria o limite de desconto
máximo permitido. Passando-se à fase de "aceitação das propostas", foi
constatado que todas as propostas participantes veicularam o percentual de 50%
de desconto. Ademais, a data e horário apontados pelo sistema de cadastramento
de tais proposta é 03/10/2017, às 09:30:48:573, correspondente à oportunidade
de abertura da sessão do PE nº 098/2017. Ou seja, a rigor, de acordo com a
informação "Data do último lance" não há precedência cronológica entre as
propostas participantes. Contudo, o sistema estabeleceu, automaticamente, uma
ordem de classificação, sendo desconhecido pelo Pregoeiro qual o critério
utilizado para tanto. Ante o exposto, solicito o seguinte esclarecimento: 1) diante
da plena identidade de data e horário das propostas (considerado pelo sistema a
oportunidade de abertura do certame, qual seja, 03/10/2017, às 09:30:48:573),
qual o critério utilizado pelo COMPRASNET para estabelecer a ordem de
classificação no PE nº 098/2017? 2) diante de tal identidade de data e horário, o
COMPRASNET passaria a considerar a data e horário efetivo do cadastro da
proposta para fins de aplicação do §4º, art. 24, do Decreto Federal nº
5.450/2005?
Solução Aplicada:
QUANDO UMA LICITAÇÃO ONDE SÓ TEVE PROPOSTA RECEBIDAS NA FASE DE LANCES NÃO FOI OFERTADO
NENHUM LANCE, O SISTEMA CLASSIFICA AS PROPOSTA DE ACORDO COM ENTRADA NO SISTEMA UMA A UMA,
ELAS PODEM TER MESMO VALOR/DESCONTO DATA HORÁRIO MAIS SEMPRE UMA CHEGOU NO SISTEMA PRIMEIRO,
O SISTEMA NÃO RECEBE MAIS DE UMA PROPOSTA AO MESMO TEMPO, AS DIFERENCIAS DE FRAÇÕES DE
SEGUNDOS PODEM SER OBSERVADAS NA FACE DE ACEITAÇÃO.
QUANDO UMA LICITAÇÃO ONDE SÓ TEVE PROPOSTA RECEBIDAS NA FASE DE LANCES NÃO FOI OFERTADO
NENHUM LANCE, O SISTEMA CLASSIFICA AS PROPOSTA DE ACORDO COM ENTRADA NO SISTEMA UMA A UMA,
ELAS PODEM TER MESMO VALOR/DESCONTO DATA HORÁRIO MAIS SEMPRE UMA CHEGOU NO SISTEMA PRIMEIRO,
O SISTEMA NÃO RECEBE MAIS DE UMA PROPOSTA AO MESMO TEMPO, AS DIFERENCIAS DE FRAÇÕES DE
SEGUNDOS PODEM SER OBSERVADAS NA FACE DE ACEITAÇÃO.

Prezado(a) Sr.(a), informamos que além do 0800,está disponibilizado outro canal para atendimento
/ suporte de suas demandas sobre a utilização do Comprasnet, SIASG, SIASGNet, SICAF e
Pregão.
- Acesse o Portal de

Compras Governamentais : http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

- Clique em "Posso Ajudar?"
- Clique em Compras Governamentais

- Clique em "Comprasnet e SIASG"
- Na opção "Em caso de dúvidas e sugestões"
- "Formulário" - clique na palavra "aqui"
Será aberto um formulário para registro de sua demanda e se necessário, poderá anexar a tela do
sistema.
Após clicar em “enviar” o seu acionamento será direcionado em tempo real para a equipe de
atendimento e o sr(a) visualizará na tela do sistema e receberá por e-mail o número de seu
acionamento.
o sr(a), também poderá acessar o formulário no link:
http://serpro.gov.br/menu/suporte1/especificos/comprasnet-e-siasg,

Atenciosamente,
Atendimento
Comprasnet/Siasg/Serpro

Para avaliar a qualidade do atendimento prestado à sua solicitação ou para
reabrí-la, realize o Controle de Qualidade clicando aqui
Não deixe de realizar a avaliação, sua opinião é muito importante para
aprimoramento do processo de atendimento.
ATENÇÃO:
- O Controle de Qualidade dessa solicitação poderá ser realizado até: .
- Todos os horários tem como base o horário de Brasília
- O prazo para a resposta do CQ é de 3 dias úteis.
- Esta mensagem é automática, favor não responder para esta conta de e-mail
sccd@serpro.gov.br, pois a mesma não aceita retorno.

