
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPACHO 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 63

FEITO: Recurso Administra vo

REFERÊNCIA: Edital Pregão Eletrônico nº 214/2019

RAZÕES:Contra decisão que habilitou a empresa MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO DO LOTE 06 : Película para embalagem - Bobina: 500MM Largura; Tipo: Filme es cável, para
pale zação;  Espessura:  mínima 25 micras;  Matéria-Prima: PEBDL Atóxico  (Polie leno Baixa  Densidade
Linear);

PROCESSO: Processo Licitatório nº 1451044 000214/2019

RECORRENTE(S): PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

RECORRIDO(A): Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Administração Prisional

I. BREVE RELATO
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Trata-se  de Recurso  Administra vo  interposto  pela  empresa PAPYRUS  MATERIAIS  PARA
ESCRITÓRIO  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  20.764.981/0001-50,  Processo  SEI  nº
1450.01.0088605/2019-47, razões Doc. Sei nº 9537723, termos em que pleiteia diligências no sen do de
averiguar os indícios de u lização de so ware robô no Processo Licitatório 1451044-000108/2019.

II. DECISÃO

                     Nos termos do ar go 109, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/1993, ante os fundamentos
apresentados pela Comissão Permanente de Licitação,  designada pela Resolução SEJUSP nº 01, de 19 de
Julho de 2019, do Exmo. Secretário de Jus ça e Segurança Pública, publicada no Diário Oficial de Minas
Gerais em 24 de Julho de 2019, alterada pela Resolução SEJUSP nº 87,  de 29 de Novembro de 2019,
através  do  Memorando  1540  (9745095),  CONHEÇO  do  Recurso  administra vo  apresentado  pela
empresa  PAPYRUS  MATERIAIS  PARA  ESCRITÓRIO  LTDA.,  tendo  em  vista  a  tempes vidade,  para
no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO e RATIFICAR a decisão recorrida.

                      Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2019.

Ana Luisa Silva Falcão

Superintendente de Infraestrutura e Logís ca

Documento assinado eletronicamente por Ana Luisa Silva Falcão, Superintendente, em 06/12/2019,
às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 9746129 e o código CRC F8B672C0.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública

Diretoria de Compras

Memorando.SEJUSP/DCO.nº 1540/2019

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2019.

Para: Ana Luísa Silva Falcão

          Superintendência de Infraestrutura e Logís ca

Assunto: Julgamento de Recurso
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
1450.01.0088605/2019-47].

JULGAMENTO DE RECURSO

FEITO: Recurso Administra vo

REFERÊNCIA: Edital Pregão Eletrônico nº 214/2019

RAZÕES: Contra decisão que habilitou a empresa MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO DO LOTE 06: Película  para  embalagem -  Bobina:  500MM Largura;  Tipo:  Filme es cável,  para
pale zação;  Espessura:  mínima 25 micras;  Matéria-Prima: PEBDL Atóxico  (Polie leno Baixa  Densidade
Linear);

PROCESSO: Processo Licitatório nº 1451044 000214/2019

RECORRENTE: PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

RECORRIDO: Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Administração Prisional

Senhora Superintendente,

Cumprimentando-o  cordialmente,  trata-se  de  Recurso  Administra vo  interposto  pela
empresa PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.764.981/0001-50,
Processo  SEI  nº  1450.01.0088605/2019-47,  razões  Doc.  Sei  nº  9537723,  termos  em  que  pleiteia:  a)
diligências no sen do de averiguar os indícios de u lização de disposi vo para a inserção automá ca de
lances (robôs).

1. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
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Recurso  Administra vo  interposto,  tempes vamente,  no  próprio  sistema  Portal  de
Compras  em  26/11/2019,  apresentado  pela  empresa  PAPYRUS  MATERIAIS  PARA  ESCRITÓRIO  LTDA,
devidamente qualificada na peça inicial, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/19993, por intermédio
de seu representante legal, contra decisão da Comissão Permanente de Licitação ins tuída pela Resolução
SEJUSP nº 01 de 19/07/2019 alterada pela Resolução SEJUSP nº 87, de 29 de Novembro de 2019., rela vo
ao Processo Licitatório nº 214/2019.

2. DOS FUNDAMENTOS

O Recurso é tempes vo, manifestado, imediata e mo vadamente, por meio do sistema
eletrônico do Portal de Compras em 25/11/2019, e razões apresentadas no prazo de 3 (três) dias úteis,
contados da sessão do pregão, consoante previsto no item 9.1. do instrumento convocatório.

3. DAS FORMALIDADES LEGAIS

Registra-se que em atendimento ao previsto no item 10.1 do edital do certame, os demais
licitantes foram cien ficados na sessão do pregão da existência e trâmite do recurso Administra vo, e
in mados sem necessidade de publicação, para apresentarem contrarrazões no prazo de 3 (três) dias
úteis, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

4. DAS RAZÕES DO RECURSO

 A  empresa  PAPYRUS  MATERIAIS  PARA  ESCRITÓRIO  LTDA,  em  suas  razões,  Doc.  SEI
nº 9537723, solicita que sejam feitas diligências no sen do de averiguar  os  indícios  de u lização  de
so ware robô, aduzindo em síntese:

Além  do  princípio  da  igualdade;  a  u lização  de  robôs  para  envio  de  lances,
inviabilizando  a  disputa  isonômica  entre  os  licitantes,  viola  outro  princípio  da
Administração Pública, qual seja a moralidade;

Ainda que a prá ca em questão não viole expressa disposição legal, ser conivente
com  a  u lização  de  um  expediente  que  agride  a  finalidade  cons tucional  da
licitação parece atentar contra os padrões da é ca e da moral;

O princípio da compe vidade significa a exigência de que a Administração Pública
fomente e busque agregar à licitação pública o maior número de interessados, para
que, com olhos na eficiência e na isonomia, aumente o universo das propostas;

Segundo  ar go  90  da  Lei  nº  8.666/93,  frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,
combinação ou qualquer outro expediente, o caráter compe vo do procedimento
licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa.;

Por fim requer:

...requer esta  RECORRENTE que V.Sas.  Julguem PROCEDENTE o presente recurso
avaliando os fatos apontados e se for o caso realizando diligências no sen do de
averiguar os indícios  de u lização  de disposi vo  para  a  inserção automá ca de
lances (robôs)
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5. DAS CONTRARRAZÕES

Conforme disposto no Edital em seus item 10.1, o par cipante do certame terá até 10 (dez)
minutos para manifestar, imediata e mo vadamente, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, em
campo próprio, a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da sessão
do  pregão,  para  apresentação  das  razões  de  recurso,  ficando  os  demais  par cipantes,  desde  logo
in mados, sem necessidade de publicação, a apresentarem contrarrazões em igual número de dias,
contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  (Grifo
nosso)

Neste certame, não houve nenhuma interposição de contrarrazões ao recurso apresentado
pela empresa PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

6. DA ANÁLISE DAS RAZÕES DO RECURSO

6.1. DA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE “ROBÔ” PARA ENVIO AUTOMÁTICO DE LANCES

A  Recorrente  alega  que  a  empresa  detentora  do  melhor  lance  ao  final  do  tempo
randômico/aleatório, realizou lances simultâneos, todos com diferença de tempo de 01 (um) a 03 (três)
segundos, evidenciando a desigualdade de condições em um pregão eletrônico, quando um dos licitantes
faz uso de so ware perfeitamente programado para dar lances entre esse tempo.

Em consulta  recente à  Secretaria  de Estado  de Planejamento e  Gestão,  no tocante ao
gerenciamento do Portal de Compras do Estado de Minas Gerias, quanto ao provável uso de So ware
Robô para oferta de lances no pregão eletrônico, assim se manifestou:

Existe, entretanto, ferramentas de tecnologia que automa zam a leitura das ofertas
e oferecimento de lances em sessões de pregão eletrônico, o que preocupa agentes
de licitação e desvirtua a disputa.

Segue, a seguir,  um relato de uma analista do Serpro, Bruno Ferreira Vilella, que presta
atendimento  ao  MPOG  no  Governo  Federal,  e  explica  mais  sobre  o  funcionamento  dos  robôs  em
licitações:

"O robô é um componente de so ware desenvolvido para automa zar o envio de
lances  pelo  fornecedor,  transpondo  alguns  passos  que  devem  ser  dados  na
navegação de páginas. Desta forma, evita que o fornecedor navegue e acompanhe
o  processo,  deixando  tudo  a  cargo  da  máquina.  Segundo  ele,  os  robôs  foram
iden ficados  a  par r  da  leitura  dos  lances  ofertados  nas  atas  dos  pregões
eletrônicos,  mostrando  lances  menores  desses  fornecedores,  com  intervalos  de
milésimos de segundo entre um e outro. Para bloqueá-lo, segundo Bruno, não foi
necessário reinventar a roda. ‘Foi u lizada a própria tecnologia do Comprasnet com
implementações diferenciadas que conseguem iden ficar esse robô e impedir o seu
funcionamento’. Com o bloqueio, o fornecedor fica obrigado a agir diretamente no
site,  enviando  seus  lances  como  qualquer  outro  concorrente,  garan ndo  a
isonomia do processo licitatório. ‘Como os robôs conseguem fazer uma leitura do
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úl mo lance enviado de forma mais rápida que o fornecedor que não faz uso dessa
tecnologia, ele se antecipa no envio de um lance menor para o item em disputa, o
que dá maiores chances de ser vencedor do item’”.

Similarmente ao relatado na solução do Governo Federal, o Portal de Compras do Governo
de  Minas  Gerais  também  possui  mecanismos  implementados  para  impedir  a  atuação  de  robôs  em
sessões de pregão  eletrônico conduzidas  na  ferramenta,  conforme manifestação do  Rodrigo  Teixeira,
Diretor Central de Sistemas de Logís ca e Patrimônio:

“No que se refere a verificação da u lização ou não de robôs para o registro de
lances, informamos que O Portal de Compras possui um mecanismo que exige o
preenchimento  de  uma  sequência  de  caracteres  (padrão  Captcha)  caso  algum
licitante  registre  lances  consecu vos  (em  relação  ao  seu  lance  anterior)  com
intervalos inferiores a 6 segundos. Caso isso ocorra, deverá ser digitada a sequência
de  caracteres  exibida  na  tela  para  a  confirmação  do  envio  do  lance.  Esse
mecanismo consegue inibir a u lização de ‘robôs’ em pregões eletrônicos”.

Quanto  à  problemá ca  em  relação  à  u lização  de  ‘robôs’  por  licitantes,  são  de  fato
condenáveis conforme já se manifestou o TCU, no sen do de que o uso de tais programas viola o princípio
da isonomia:

“Mediante monitoramento, o Tribunal tratou do acompanhamento do Acórdão nº
1647/2010,  do  Plenário,  que versou  sobre  a  u lização  de disposi vos de  envio
automá co  de  lances  (robôs)  em  pregões  eletrônicos  conduzidos  por  meio  do
portal Comprasnet, da Secretaria de Logís ca e Tecnologia da Informação (SLTI) do
Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  (MPOG).  No  Acórdão
monitorado, o Tribunal concluiu que, em pregões eletrônicos conduzidos via portal
Comprasnet:  ‘a)  é possível  aos  usuários  de disposi vos de envio automá co  de
lances (robôs) a remessa de lances em frações de segundo após o lance anterior, o
que ocorre durante todo o período de iminência do pregão; b) com a possibilidade
de cobrir lances em frações de segundo, o usuário do robô pode ficar à frente do
certame na maior parte do tempo, logrando assim probabilidade maior (e real) de
ser o licitante com o lance vencedor no momento do encerramento do pregão, que
é aleatório; c) ciente dessa probabilidade, que pode chegar a ser maior que 70%, o
licitante usuário do robô pode simplesmente cobrir os lances dos concorrentes por
alguns reais ou apenas centavos, não representando, portanto, vantagem de cunho
econômico  para  a  Administração’.  Para  o  relator,  os  fatos  configurariam  a
inobservância do princípio cons tucional da isonomia, visto que “a u lização de
so ware  de  lançamento  automá co  de  lances  (robô)  confere  vantagem
compe va  aos  fornecedores  que  detêm  a  tecnologia  em  questão  sobre  os
demais licitantes“.

Sendo assim, de fato é comum a tenta va de u lização de programas que automa zam a
oferta  de  lances  por  licitantes,  e  tal  conduta  é  reprovável.  Temos,  em  nosso  sistema,  mecanismos
implementados com a finalidade de coibir a u lização de tais ferramentas em nossos procedimentos.
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A  par r  de  determinações  técnicas,  o  Portal  já  possui  os  mecanismos  possíveis  e
necessários para coibir a atuação dos ‘robôs’. Caso existam problemas na u lização da ferramenta, ou
evidências de seu mal funcionamento em impedir a atuação automa zada, aqui discu da, em alguma
sessão  realizada,  a  documentação  que demonstre  o  desvio  apurado  poderá ser  reme da  à  SEPLAG,
especificamente a  Subsecretaria de Gestão Logís ca,  para  que seja considerada pelos analistas quem
mantém o sistema.

Urge ressaltar  que as alegações recursais quanto ao uso de (robô),  já  foram objeto de
análise na Denúncia nº 1066880 protocolizada junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais na
data de 28/05/2019, juntamente com Laudo Técnico Pericial apontando que os intervalos temporais, ora
ques onados, seriam caracterís cos da u lização de programas de "robôs", bem como que a realização
de lances pelo uso de so ware seria ilegal e teria frustrado o caráter compe vo do pregão eletrônico.

A despeito das informações acima elencadas, e considerando uma hipoté ca e improvável
procedência das alegações da Recorrente, cumpre-nos informar que a Primeira Câmara do TCEMG, após
debates  acerca  do  tema,  não  referendou,  em  sessão  do  dia  18  de  junho  de  2019,  a  decisão
monocrá ca  que  acolheu  a  presente  Denúncia  número  1.066.880.  O  aludido  órgão  colegiado
asseverou não encontrar impedimentos legais para a u lização da robó ca na realização de lances em
pregões eletrônicos.

É  imprescindível  salientar  que  na  denúncia  1066880,  formulada  pela  Recorrente,  o
TCEMG no Acórdão (9744725) datado de 18/06/2019 assim se posicionou:

DENÚNCIA. MEDIDA CAUTELAR. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO CONTÍNUO
DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS PARA UNIDADES PRISIONAIS. APRESENTAÇÃO
DE  LANCES  EM  TEMPO  IGUAL  OU  INFERIOR  A  UM  SEGUNDO.  UTILIZAÇÃO  DE
SOFTWARE ROBÓTICO DE REMESSA AUTOMÁTICA DE PROPOSTAS. PONDERAÇÃO
NECESSÁRIA  DO  PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA  COM  OS  PRINCÍPIOS  DA
ECONOMICIDADE, CELERIDADE E EFICIÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA COMPETITIVIDADE
NO CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO REFERENDADA.
1.  Não  há  nenhum  impedimento  legal  para  u lização  de  robó ca  em
procedimentos da Administração Pública, especialmente na realização de lances em
Pregão Eletrônico.

2.  Tratando a questão de processos licitatórios,  a o mização trazida pelo uso da
robó ca favorece a celeridade e eficiência, princípios caros à Administração Pública.

2. O uso de robô por si só não determina a vitória do licitante.

Desta  feita,  a  Comissão  entende  infundada  o  apelo  administra vo  porque  a  decisão
habilitadora tem apoio no edital  e na  lei,  não tendo a recorrente trazido fato ou direito novo que a
elidisse.

7. CONCLUSÃO

Com base no exposto alhures, a Comissão Permanente de Licitação firma convencimento
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no sen do de que, em que pesem os argumentos da Recorrente, tais pleitos não merecem acolhimento,
vez  que  a  decisão  de habilitação  está  fulcrada  nos  princípios  e  normas  que  regem  o  procedimento
licitatório brasileiro.

8. DECISÃO FINAL

Por todo o exposto, e diante da análise das razões apresentadas, esta Pregoeira, no uso de
suas atribuições em observância à Lei Federal nº 8.666/1993 e o Decreto Estadual nº 44.786/2008, bem
como  em  respeito  aos  princípios  licitatórios,  CONHECE  do  Recurso  Administra vo  interposto  pela
empresa PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, tendo em vista a tempes vidade para, no MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Desta  forma,  nada  mais  havendo  a  relatar  submetemos  à  Autoridade  Administra va
Superior para apreciação e decisão, tendo em vista o princípio do duplo grau de jurisdição e conforme
preceitua o art. 109, § 4º da Lei 8.666/1993.

Atenciosamente,

Francielle de Souza Florido

Pregoeira Gerente de Compras

Diretoria de Compras

Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Servidor(a) Público(a), em
06/12/2019, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 9745095 e o código CRC 6B054FE2.

Referência: Processo nº 1450.01.0088605/2019-47 SEI nº 9745095
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Informações de períodos de recurso anteriores

Número do planejamento de registro de
preços: 0000000058/2019

Número do lote: 0009

Descrição do lote: ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE
BARRAS -

Regra de participação: Aberta a todos licitantes
Período de recurso: Carregar

Manifestações de intenção de recursos - Período de 09/07/2019 a 18/10/2019
Nome do

fornecedor /
empresarial

CNPJ /CPF Motivo do recurso Aceita
Motivo de

não
aceitação

Razões
de

recurso

Contra-
razões de
recurso

PAPYRUS
MATERIAIS
PARA
ESCRITORIO
LTDA -ME

20.764.981/0001-50

A empresa vencedora
deste lote  ,violou o

principio constitucional
da isonomia  (Art. 3 lei

8.666 ).

Sim - Arquivo
de razões -

Parecer:

O Pregoeiro da FHEMIG, no uso de suas atribuições e considerando a Comunicação
Interna nº 100, da Senhora Gerente de Licitações e Contratos nº (69844680) e o
atendimento às normas estipuladas pela Lei nº 10.520/2002, pelo instrumento
convocatório, e subsidiariamente, pela Lei de Licitações, essa comissão delibera: a)
Conhecer o recurso apresentado pela empresa, PAPYRUS MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA; b) Sugerir que seja julgado IMPROCEDENTE o recurso
interposto pela empresa PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO ltda com
fundamento nas análises, diligências e nas contrarrazões da INLABEL SOLUÇÕES EM
RÓTULOS ADESIVOS EPP e MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EP;
c) Dar ciência à Empresa Recorrente, e após divulgando a presente decisão na íntegra por
e-mail aos licitantes e por meio do quadro de avisos do Portal de Compras através do site
www.compras.mg.gov.br.

Decisão da
autoridade
competente:

O Ordenador de Despesas da FHEMIG, no uso de suas atribuições, por todo o exposto no
Despacho Decisório 136, de 18 de outubro de 2019, protocolo 8367768, processo SEI nº
2270.01.0008583/2019-23; Considerando o fato de a matéria em questão ainda não ser
completamente regulamentada no âmbito do Estado de Minas Gerais; Considerando que o
uso de ferramentas "robôs" no certame fere o princípio da isonomia, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela empresa PAPYRUS MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA, para considerar NÃO HABILITADA a empresa INLABEL
SOLUÇÕES EM RÓTULOS E ADESIVOS EIRELLI – ME, para o LOTE 09, no
presente pregão eletrônico, por fazer uso de software robô para dar lances no Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 0500003 00058/2019.

Sugestão de
retorno para
o lote:

Aceitação de proposta vencedora
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Informações de períodos de recurso anteriores

Número do planejamento de registro de preços: 0000000058/2019
Número do lote: 0015
Descrição do lote: FORMULARIO CONTINUO ESCRITORIO   -
Regra de participação: Aberta a todos licitantes
Período de recurso: Carregar

Manifestações de intenção de recursos - Período de 09/07/2019 a 18/10/2019
Nome do

fornecedor /
empresarial

CNPJ /CPF Motivo do recurso Aceita
Motivo de

não
aceitação

Razões
de

recurso

Contra-
razões de
recurso

PAPYRUS
MATERIAIS
PARA
ESCRITORIO
LTDA -ME

20.764.981/0001-50

A empresa vencedora
deste lote  ,violou o

principio constitucional
da isonomia  (Art. 3 lei

8.666 ).

Sim - Arquivo
de razões -

Parecer:

O Pregoeiro da FHEMIG, no uso de suas atribuições e considerando a Comunicação
Interna nº 100, da Senhora Gerente de Licitações e Contratos nº (69844680) e o
atendimento às normas estipuladas pela Lei nº 10.520/2002, pelo instrumento
convocatório, e subsidiariamente, pela Lei de Licitações, essa comissão delibera: a)
Conhecer o recurso apresentado pela empresa, PAPYRUS MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA; b) Sugerir que seja julgado IMPROCEDENTE o recurso
interposto pela empresa PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO ltda com
fundamento nas análises, diligências e nas contrarrazões da INLABEL SOLUÇÕES EM
RÓTULOS ADESIVOS EPP e MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - EP;
c) Dar ciência à Empresa Recorrente, e após divulgando a presente decisão na íntegra por
e-mail aos licitantes e por meio do quadro de avisos do Portal de Compras através do site
www.compras.mg.gov

Decisão da
autoridade
competente:

O Ordenador de Despesas da FHEMIG, no uso de suas atribuições, por todo o exposto no
Despacho Decisório 136, de 18 de outubro de 2019, protocolo 8367768, processo SEI nº
2270.01.0008583/2019-23; Considerando o fato de a matéria em questão ainda não ser
completamente regulamentada no âmbito do Estado de Minas Gerais; Considerando que o
uso de ferramentas "robôs" no certame fere o princípio da isonomia, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela empresa PAPYRUS MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA, para considerar NÃO HABILITADA a empresa MAQNETE
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI – EPP, para o LOTE 15, no presente pregão
eletrônico, por fazer uso de software robô para dar lances no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 0500003 00058/2019.

Sugestão de
retorno para
o lote:

Aceitação de proposta vencedora
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