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MANIFESTAÇÃO AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
Pregão Eletrônico nº 18/2018 
Processo Administrativo n° 174/2017 
Assunto: Recurso da licitante Apoena Serviços de Paisagismo contra a habilitação da empresa Greenlife 

Jardins e Áreas Verdes Ltda. EPP. 
  

1. Encaminho a presente decisão à apreciação da autoridade superior deste Conselho Regional 

para análise e julgamento de recurso interposto pela empresa Apoena Serviços de Paisagismo, 

doravante denominada Recorrente, contra a habilitação da empresa Greenlife Jardins e Áreas Verdes 

Ltda. EPP, ora denominada Recorrida. 

2. A intenção de recurso foi recebida tempestivamente através do sistema Compras 

Governamentais e, após verificados os pressupostos recursais, foi acolhida. 

3. O recurso formalizado foi recebido tempestivamente, em campo próprio do sistema Compras 

Governamentais. 

4. Foram as razões infra mencionadas levantadas pela Recorrente e as contrarrazões apresentadas 

pela Recorrida: 

 

RAZÃO : 

A empresa Apoena Serviços de Paisagismo, registra esse recurso, pois, na manhã que foi aberto essa licitação, o 

sistema aparecia o erro 505, isso em todos os computadores da empresa, com isso, não pudemos participar do 

processo de lances, entramos em contato com a assistência técnica do site ComprasNet, e fomos informados 

que não era só conosco, mas, eles estavam recebendo inumeras ligações com o mesmo erro, por isso, pedimos 

a reabertura do processo de lance, pois, acreditamos que não foi só a nossa empresa que não pode estar 

conectada, e é de certa forma injusto, pois, foi um erro no sistema do site e não da empresa, é injusto dar uma 

empresa ganhadora sendo que outras não pode competir por erro no sistema ComprasNet. 

 

CONTRARRAZÃO: 

Prezado Sr. Pregoeiro e Comissão, 

 

A empresa Greenlife Jardins e Áreas Verdes Ltda. EPP, apresenta suas Contra-Razões sobre o Recurso registrado 

pela empresa Apoena Serviços de Paisagismo, pelas razões abaixo: 

 

1 – O Certame por si só já demonstra que as Licitantes, conectadas ao sistema ComprasNet ofertaram diversos 

lances nas 3 fases, ou seja: Abertura da fase de lances, Eminência e período Randômico. Não havendo o que 

questionar a respeito de qualquer dificuldade de acesso ou lances. 
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2 – No mesmo dia e horário ocorreu (ainda na fase de aceitação de preços) um pregão eletrônico nº 732018 

(GAP – Aeronáutica) em que diversas empresas, inclusive a Apoena, participaram e ofertaram lances. Esse 

pregão o qual também participamos e que ainda está em andamento em razão da grandiosidade, é composto 

de diversos Grupos e dentro desses inúmeros itens em que os preços eram formulados um a um para cada item, 

ou seja, centenas de lances foram dados. A Apoena participou ativamente do Grupo 4. 

 

Pelo exposto e, notadamente pelo próprio pregão eletrônico do Coren em que diversas empresas participaram 

efetivamente registrando seus lances em todas as fases até o encerramento do tempo Randômico, ocasião em 

que nossa empresa foi a arrematante com o menor preço ofertado, solicitamos a essa D. Comissão que ao 

analisar os fatos conclua que tal recurso não deve prosperar e assim aplicar a JUSTIÇA. 

 

Pede-se, que decidam pelo indeferimento do recurso apresentado e dando continuidade ao certame solicitar a 

nossa empresa (arrematante) a documentação exigida em edital para que ao final, após análise dos 

documentos apresentados e aprovados por V.Sas. seja a Greenlife Jardins e Áreas Verdes Ltda. EPP considerada 

habilitada, adjucando e homologando o objeto a ela por direito. 

 

Atenciosamente 

 

Edson Luiz do Vale Hernandez 

RG. 6.310.651-6       

DA ANÁLISE DO PREGOEIRO: 

O pregão foi realizado no dia 13/09/2018, com início às 09:00. Importante elencar as 

seguintes informações: 

 No início da sessão haviam 03 participantes conectados, sendo que durante a fase de 

lances duas empresas participaram ativamente: Greenlife Jardins e Áreas Verdes 

Ltda. EPP e BRFL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA; 

 Não foi observada nenhuma instabilidade no sistema pelo pregoeiro, durante todas 

as etapas do pregão; 

 Em consulta ao site de notícias do Governo referente ao sistema e compras 

governamentais (https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias) é 

possível observar que não existe aviso quanto à suspensão do sistema ou 

impossibilidade de acesso; 

 A recorrente afirmou que entrou em contato com a assistência técnica do site de 

compras governamentais, porém não apresentou comprovação ou protocolo do 

referido atendimento; 

 O Edital, em seu item 16.1.1. afirma que: “16.1.1.O recurso deverá ser interposto contra 

atos do Pregoeiro decorrentes na sessão.” 

 

Quanto à contrarrazão apresentada, a empresa Greenlife corrobora alguns pontos já observados, 

porém quanto ao pregão o qual afirmam que a recorrente estava participando, não houve 

informações suficientes para confirmação de sua veracidade, pois o pregão está suspenso, porém a 

mesma não alteraria o teor desta decisão. 
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DECISÃO 

Considerando as análises supra, conforme atribuição estabelecida no art. 11, inc. VII, do 

Decreto n° 5.450/2005, julgo improcedente o recurso apresentado, considerando a legislação 

aplicável, o Edital de Licitação e suas normas, além da falta de comprovação pela recorrente quanto 

ao informado, acrescentando-se ainda os participantes (inclusive o pregoeiro) que acessaram o 

sistema corretamente. Destaco, contudo, que caberá à Autoridade Superior do Coren-SP o definitivo 

pronunciamento a respeito certame, cabendo-lhe a adjudicação e homologação. 

 

 

  

 

São Paulo, 24 de Setembro de 2018 

 

 

Vinícius Pereira Souza 

Pregoeiro 

 


