
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 2021/51 (BB: 898372) 

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO AO EDITAL LE Nº 2021/51 – LOTE 
ÚNICO 

 

RECORRENTE:  AML CONSULTING SOLUCOES LTDA 

 
Trata-se de Licitação Eletrônica que tem por objeto Prestação de serviços de análise 
reputacional, por meio de “Due Diligence” (diligência prévia), que abranja os aspectos 
de integridade, questões trabalhistas, infrações ambientais, processos jurídicos, 
corrupção, Pessoas Politicamente Exposta – PEPs, com classificação de risco e 
orientações quanto à mitigação dos mesmos, de fornecedores da BB Tecnologia e 
Serviços S.A 

I - DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

De forma preambular, em respeito ao direito republicano da ampla defesa e do 
contraditório, recebemos o Recurso Administrativo, para que possamos, em 
consonância com as boas práticas administrativas, dar andamento ao processo.  

Convém consignar que o certame respeitou, de forma inconteste, os princípios 
constitucionais e administrativos e, em pormenor, os princípios da legalidade, da 
isonomia, do julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento convocatório, como 
também o repositório jurisprudencial da Corte de Contas.  

 
II - DO PEDIDO: 

“RECURSO” na íntegra encontra-se em anexo no site www.licitacoes-e.com.br.  

 

III - DA AVALIAÇÃO JURÍDICA:  

 
1. QUANTO AO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO POR TER ANEXADO A 

PROPOSTA AO SISTEMA. 
 

 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
Note-se e destaque-se, por necessários, as seguintes expressões extraídas dos trechos 
acima transcritos: “ o interessado que utilizar o campo de “informações adicionais” 
...para registrar qualquer informação..., que venha a identificar sua razão social ...terá 
sua proposta desclassificada antes da fase de lances”; “encerrada a etapa de lances da 
sessão pública e definida a melhor proposta, o responsável poderá negociar com o 
interessado”; “ os documentos de habilitação solicitados no item 8, bem como a Carta-
Proposta (anexo II), no valor do melhor lance cotado ou negociado, deverão ser 
remetidos em arquivo único”.  

Assim, com fundamentos de hermenêutica jurídica e aplicação da interpretação 
literal/gramatical, bem como, mas não menos importante, a aplicação inconteste dos 
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, parece-
nos possível convir que a dicção do item 5.2.1. do Edital em exame é clara quanto à 
hipótese de identificação do interessado ANTES da fase de lances e de seus reflexos. 
Ou seja, a imediata desclassificação antes da disputa de lances.  

Sob o ponto de vista material, o sigilo do conteúdo do interessado e da proposta 
fundamenta-se em razão do tratamento isonômico que deve ser assegurado no 
processo de contratação. 

Vê-se, pelos trechos apresentados nas alegações do r. Recurso que há um embaraço 
interpretativo do r. Recorrente, pois o mesmo afirma que “pretendeu cumprir à risca o 
estabelecido pelo Anexo II, de modo que não pode ser desclassificada, pois fez tudo o 
que estava em seu alcance para cumprir as regras do Edital”.  

Dessa forma, o r. Recorrente não observou que a carta-proposta (anexo II do Edital) 
não integra a fase processual de lances, mas sim sua fase posterior, conforme itens 
6.17 e ss, os quais pedimos permissão de reprisar: 

 

 

 

  



 

 

2. QUANTO A ALEGAÇÃO QUE A EMPRESA MARINELI SE IDENTIFICOU E 
FOI CLASSIFICADA 

 

DA AVALIAÇÃO PELO RESPONSÁVEL DA LICITAÇÃO 

Cabe informar que o item 5.2.1 do edital trata da identificação da proposta antes da 
disputa.  

5.2.1. O INTERESSADO que utilizar o campo de “Informações Adicionais”, o 
campo “Anexar Documentos” ou qualquer outro meio no portal do 
Licitações-e para registrar qualquer informação, inclusive telefone e/ou e-
mail de contato, que venha a identificar sua razão social ou nome fantasia 
no referido campo terá sua proposta desclassificada antes da disputa de 
lances. 

 

Mediante consulta ao sistema www.licitacoes-e.com.br (Licitação nº 898372) verifica-se 
que a disputa ocorreu no dia 03/11/2021. 

 

 

 

Vejamos então o registro no sistema das propostas anexadas pelas empresas AML e 
MARINELI. De pronto, está registrado no sistema Licitações-e que a AML anexou sua 
proposta, identificando sua empresa e infringindo a regra do item 5.2.1 do edital, no dia 
20/10/2021, ou seja, antes da disputa, fato que foi constatado pelo Responsável da 
licitação na data da disputa. 

 



 

 

 

Na data da disputa, antes da abertura da fase de lances, não havia motivos para 
desclassificar a empresa MARINELI por desobediência do item 5.2.1 do edital, visto que 
sua documentação foi anexada ao sistema somente no dia 03/11/2021 às 17:20 h, ou 
seja, bem após o encerramento da fase de lances. 

 

Portanto, claramente a empresa AML não se atentou a regra estabelecida no item 5.2.1 
e da mesma forma se equivocou ao afirmar que a empresa MARINELI também deveria 
ter sido desclassificada. Não merecem prosperar as alegações da Recorrente. 

 

V- CONCLUSÃO 

A par das considerações expostas, o recurso interposto pela Recorrente, foi 
RECEBIDO E NÃO PROVIDO. Com efeito, ao processo licitatório será dado 
andamento, com a prática dos atos necessários da Licitação Eletrônica n° 2021/51 – 
Lote Único. 

  

 

____________________________________ 

Paloma Macedo Pellegrino 

                        Responsável  

 

 

 

 

 



 

VI- DA DECISÃO 

Ante aos argumentos e esclarecimentos prestados pelo Responsável da 
licitação, decido pelo não acolhimento do recurso e ratifico todos os atos praticados na 
Licitação Eletrônica nº 2021/51 – Lote único, dando andamento ao processo licitatório. 

Que seja informada a presente decisão ao recorrente e aos demais interessados 
no certame, com a devida divulgação desta decisão no site oficial (www.licitacoes-
e.com.br). 

 

 

Brasília, 06 de abril de 2022 

 

 

 

___________________________________ 

Ítalo Augusto Dias de Souza 

AUTORIDADE COMPETENTE DE LICITAÇÃO  
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