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Primeiramente é importante ressaltar que existem no mercado 

nacional várias plataformas gratuitas para o município, como a do governo federal, 

por exemplo o COMPRASNET, bem como as plataformas do governo estadual e, 

ainda. Além delas, existem as plataformas privadas, tendo esta última como 

exemplo a VA SISTEMAS,  que fornece a plataforma com  “GRATUIDADE” para 

os fornecedores (www.vasistemas.com.br), havendo somete o dispêndio e 

contratação da plataforma pelo o município, que evidentemente é mais barata e de 

domínio público e não gera custo algum aos licitantes fornecedores. 

Ao nosso ver, a exigência de pagamento das taxas e emolumentos, para 

participar do procedimento de Pregão Eletrônico sem a comprovação dos custos de 

utilização de recursos de tecnologia da informação, é irregular e contraria ao disposto 

no inciso III do art. 5º da Lei Federal nº 10.520/02 que prescreveu: 

 

Art. 5º É vedada a exigência de: 

[...] 

III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a 

fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua 

reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de 

tecnologia da informação, quando for o caso. 

[...] (grifou-se)  

 

 

 

http://www.vasistemas.com.br/
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O fato mais grave é que existem diversas plataformas no mercado e os 

municípios aderem sem qualquer busca de informação ou cotação e chamamento 

público para que se abra concorrência de adesão. 

É notório que quando se exige pagamento para uso da plataforma, por 

parte dos licitantes, não contempla a economicidade e eficiência que o pregão 

eletrônico proporciona, pelo contrário, sua utilização aumenta o custo dos itens do 

pregão, pois devido à abusiva taxa de porcentagem cobrada pela sua utilização do 

recurso tecnológico, e/ou custos mensais pelo o uso do sistema, os licitantes são 

forçados a integralizar no preço ofertado o valor pago a sobredita plataforma por 

causa das operações realizadas em seu domínio, sem falar que causa restrição em 

participação e até formação de possível cartel.  

Nesse passo, lançamos alguns questionamentos: Os Municípios 

possuem conhecimento dos valores arrecadados por esta plataforma por parte dos 

fornecedores?  A aplicação desses valores são realmente investidos apenas na 

manutenção e melhorias do recurso tecnológico?  Já exigiu em algum momento 

comprovação do uso desses valores? 

E aqui não falamos de mera apresentação de um relatório feito pela 

própria organização justificando seus custos, mas de uma auditoria robusta, realizada 

pelo os órgãos de controle, que exija cópia de balanços patrimoniais e financeiros,  
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notas fiscais, contratos de prestação de serviços de todas as despesas e demais 

movimentações. 

Tais demonstrações financeiras é o mínimo que se pode exigir para 

operar pregões por essas plataformas, uma vez que a personalidade jurídica da 

maioria desses sistemas é de pessoa jurídica sem fins lucrativos. Portanto, é dever dos 

usuários comprovar se de fato o valor do pagamento das taxas de utilização são 

empregados exclusivamente para a manutenção do recurso tecnológico, observando 

criteriosamente  todas as verticais e principais dados financeiros. Se os órgãos públicos 

não fazem esse controle e se em algum momento se constatar que existe onerosidade 

no uso da plataforma, o órgão público é igualmente responsável por essa ilegalidade, 

haja vista que foi conivente e não usou os meios necessários de fiscalização. A 

manutenção das despesas públicas e as finanças públicas são deveres do gestor 

público e jamais poderá haver qualquer lesividade ou dúvida quando se trata do 

assunto. 

A Administração Pública, qualquer que seja seu nível, está obrigada a 

proporcionar, quando for o caso, igual oportunidade aos administrados, dada a 

indisponibilidade do interesse público que lhe cabe administrar.  O princípio da 

competitividade é considerado pela doutrina como um dos princípios cardeais da 

licitação, tanto que se existirem conluios ou de qualquer forma faltar a competição, o 

instituo da Licitação é inexistente. 
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O uso de plataformas pagas pelos licitantes resulta na restrição a 

competitividade, ao passo que onera brutalmente os participantes, resultando na 

desistência da participação. É inconcebível pagar determinado valor para a plataforma 

quando existe apenas a expectativa de contratação por parte da Administração, pois 

na maioria das plataformas existentes realizam a cobrança dos valores adjudicados e 

não homologados, e não do que realmente foi fornecido para a Administração. Esse 

fato é altamente desestimulante para o fornecedor. 

Ora! Se o procedimento licitatório tem por finalidade precípua selecionar 

a proposta mais vantajosa, respeitando o princípio da Isonomia e outros norteadores 

da Administração Pública, não se deveria jamais limitar tal acesso e participação dos 

licitantes utilizando plataformas pagas, é totalmente incompatível com os 

supracitados princípios. 

Nessa mesma esteira, trazemos o entendimento  ainda que os 

argumentos acima expendidos em desfavor de plataformas pagas, a título de 

exemplificação trazemos a situação da  “BLL , em julgado no estado de  Santa Catarina, 

conforme  “Acórdão 0831/2.012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina”, 

que considerou irregular o uso da plataforma eletrônica Bolsa de Licitações e Leilões 

do Brasil – BLL no Município de São Bento do Sul – SC, por entender que a cobrança 

realizada pelo portal não é compatível com o art. 5º, inciso III da Lei 10.520/02, 

aplicando inclusive multa ao pregoeiro pelo uso irregular da plataforma BLL, quando  
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a Administração não possui fiscalização ou controle dos valores arrecadados pela 

plataforma: 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões apresentadas pelo Relator e 

com fulcro no art. 59 c/c o art. 113 da Constituição do Estado e no art.·. 

1° da Lei Complementar n. 202/2000, em: 

6.1. Conhecer da Representação formulada nos termos do art. 113, §1°, 

da Lei n. 8.666/93, para, considerar irregular, com fundamento no art. 36, § 2º, “a”, da 

Lei Complementar Estadual n. 202/2000, o Edital de Pregão Eletrônico n. 51/2011, 

lançado pela Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, quanto à exigência constante 

do seu item 3.6, que permite a cobrança do licitante vencedor, pela empresa provedora 

do sistema, dos custos de utilização dos recursos de tecnologia da informação, 

remetendo-se às condições previstas no Anexo IV do Regulamento n. 001/2009 do 

Sistema BLL, sem que esses custos fossem compatíveis com o previsto no art. 5º, III, da 

Lei 10.520/02. 

6.2. Aplicar ao Sr. Thyago Rujanowsky - Pregoeiro e subscritor do 

Edital n. 51/2011 da Prefeitura de São Bento do Sul, CPF n. 058.332.699-46, com 

fundamento no art. 70, II, da Lei Complementar n. 202/2000 c/c o art. 109, II, do 

Regimento Interno, a multa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em face da 

exigência constante do item 3.6 do Edital, que permite a cobrança do licitante vencedor, 

pela empresa provedora do sistema, dos custos de utilização dos recursos de tecnologia 

da informação, remetendo-se às condições previstas no Anexo IV do Regulamento n.  
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001/2009 do Sistema BLL, contrariando o previsto no art. 5º, III, da Lei n. 10.520/02, 

fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Acórdão no Diário 

Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, para comprovar ao Tribunal o recolhimento 

da multa ao Tesouro do Estado, sem o que, fica desde logo autorizado o 

encaminhamento da dívida para cobrança judicial, observado o disposto nos arts. 43, 

II, e 71 da Lei Complementar n. 202/2000”. (Decisão 1136 – 02/01/2.013 – Processo 

12/00426492 – Pleno TCE/SC). 

Vale destacar, para melhor exaurirmos o tema, uma importante 

fundamentação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que há tempos 

condena o uso da plataforma BLL, por entender que “é vedada, pois desarrazoada, a 

cobrança de taxas variáveis em função do valor da proposta vencedora, tendo em vista 

que, em tese, o custo de processamento de pregões eletrônicos não oscila em razão dos 

valores envolvidos no certame e essa sistemática de cobrança é a que mais onera a 

administração frente à forma de cobrança de tantos outros portais privados”, de acordo 

com o seguinte raciocínio no Processo 4345/2015: 

(...) Em 2013, esta Corte já julgou Representação que delatava 

irregularidade praticada por pregoeiro com fundamento em interpretação claramente 

equivocada do suporte técnico do portal BLL. Tratava-se de disputa em que as duas 

únicas concorrentes cadastraram propostas idênticas e com o menor valor possível (as 

duas com a menor taxa de administração permitida pelo edital). Aberta a etapa de lances, 

ambas estavam impossibilitadas de reduzir seus valores, já que estavam no limite  
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mínimo regulado pelo edital. Ou seja: não houve lances. O empate de propostas é 

cristalino até para um leigo em matéria de licitações 

Em vez de proceder ao sorteio entre as licitantes (o que prevê o § 2° do 

art. 45 da Lei 8.666/93), a pregoeira consultou o suporte da BLL para buscar orientações 

e obteve a instrução de que a preferência deveria ser dada àquela empresa que primeiro 

teria cadastrado sua proposta. O apoio técnico do portal confundiu o instituto de 

"proposta" com o de "lance". Essa orientação está a indicar duas graves situações: 1) o 

sistema não previa regra automática própria para resolver questão exageradamente 

simples, para a qual há procedimento claro e rigoroso na Lei, o que permite margem de 

atuação extremamente perigosa ao pregoeiro quando sua ação é vinculada à regra legal; 

2) há indícios de que o suporte técnico disponibilizado pelo site não reúne o 

conhecimento legal necessário para dirimir situações de conflito, maculando a 

credibilidade de suas orientações 

[...] Outra situação, registrada no canal da Ouvidoria de Contas e 

igualmente preocupante, diz respeito à possibilidade de serem realizados pregões 

eletrônicos pela BLL sem a observância ao interstício legal de oito dias úteis para 

apresentação de propostas. Por meio da Demanda 170/20144, um cidadão relata que o 

município de Pimenta Bueno teria lançado um pregão com intervalo de UMA HORA 

para recebimento das propostas. Empreendidas diligências pela Ouvidoria de Contas, o 

próprio pregoeiro, sr. Edvaldo Ferreira da Silva, reconheceu que o prazo legal não foi 

observado e se comprometeu a "cancelar" o certame. Todavia, posteriormente informou 

que o pregão não seria cancelado frente à economia proporcionada pela disputa. 

Porém, depois de pouco mais de um mês, o servidor anulou o pregão e 

prestou os esclarecimentos devidos a esta Corte: 
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Eis, pois, uma prova categórica de que o sistema da BLL permite espaço 

de liberdade ao pregoeiro para atuação em contrariedade absoluta com a legislação, o 

que muito preocupa este Órgão de Controle. A observância ao prazo mínimo legal para 

apresentação das propostas faz parte da sistemática própria do Comprasnet - o portal 

não permite, sob nenhuma hipótese, o cadastramento de pregões com prazos inferiores 

aos limites legais, pois não há margem de discricionariedade ao agente público para agir 

de forma diversa do comando legal. 

[...] Sobre a informação de que o ônus imposto aos adjudicatários se 

destinaria somente a fazer frente aos custos envolvidos com o sistema, é inevitável notar 

que nenhuma prova se faz disso. Sequer é informado o valor arrecadado pelo portal com 

os ressarcimentos, tampouco planilha de custos que suporte as cobranças. 

[...] Noutro ponto, também sustenta que seus custos seriam ínfimos 

comparativamente aos valores das contratações - cita o exemplo de uma licitação de três 

milhões de reais para medicamentos em que o custo imposto à vencedora seria de 

somente R$ 600,00 (que representa 0,02% do valor da contratação). Esse argumento é 

falacioso e distorce a realidade dos fatos. Esse custo de R$ 600 somente incidiria em uma 

contratação de R$ 3 milhões se a adjudicação se desse pelo critério menor valor global o 

que dificilmente ocorreria em uma aquisição de bens divisíveis (que é a jurisprudência 

desta e de tantas outras Cortes de Contas). Esse custo, em uma licitação por item ou lote, 

poderia exceder 20 vezes essa estimativa otimista da BLL. 

[...] Aponta como uma das vantagens oferecidas a alocação de dois 

técnicos dedicados exclusivamente ao suporte presencial da plataforma no estado de 

Rondônia. Novamente causa estranheza que uma plataforma virtual, cujo propósito de 

existência é proporcionar o contato virtual entre pessoas (a administração e as empresas),  
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demande atendimento presencial. Esse tipo de suporte contradiz o contexto próprio das 

compras eletrônicas. Além disso, com apenas dois técnicos para atender os 45 municípios 

usuários da BLL, o prometido atendimento presencial certamente se dará, na maior parte 

do tempo, à distância. 

[...] Outra vantagem seria a possibilidade de ativação do cadastro no 

prazo de até 24 horas, diferentemente da sistemática do Comprasnet. Esse privilégio 

inevitavelmente levanta algumas dúvidas sobre o rigor no exame de documentos pelo 

sistema. É óbvio que celeridade não pode ser sinônimo de desídia, em outras palavras, a 

eficiência no processamento do cadastro pela BLL pode ser, efetivamente, uma excelente 

vantagem; desde que se comprove a segurança e confiabilidade dos procedimentos  

adotados, mormente com vistas a coibir fraudes empresariais e 

negligência para com informações e documentos essenciais à regularidade das empresas 

que buscam cadastro. Esses elementos certamente devem ser perscrutados pela 

administração no momento da escolha do portal pelo qual processará seus pregões 

eletrônicos. 

[...] Como conclusão, podemos afirmar que a adoção da BLL parece 

atentar contra os ganhos proporcionados pelo próprio pregão eletrônico. (grifo nosso) 

(Processo 4345/2015 – TCE/RO). 

Nesta mesma senda, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, julgou 

possível operar através de bolsas de licitações, desde que os valores cobrados sejam 

investidos em plenitude nos recursos de tecnologia da informação da plataforma: 
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“(...) o estabelecimento de taxa variável é admissível”. Saliento, 

contudo, que dentre as orientações estipuladas pelo Plenário deste Tribunal, 

nomeadamente no Acórdão nº 420/08, condicionou-se a cobrança de taxa de custo 

variável à efetiva comprovação, por meio de planilhas contábeis detalhadas, de que 

os valores arrecadados pela entidade destinam-se unicamente ao ressarcimento dos 

custos operacionais do sistema. Estipulou-se, ainda, que a realização deste controle 

compete à Administração interessada em utilizar o sistema da entidade que oferece a 

plataforma tecnológica. Sobre a apresentação de planilha de custos, insta ressaltar que 

muito embora a representada BLL, em sua manifestação de defesa (peça nº 16), tenha 

mencionado a existência de planilha de custos e a correlata apresentação do 

documento a este Tribunal, não juntou aos autos cópia do documento, deixando de  

comprovar sua alegação. Igualmente, por ocasião da sua 

defesa no processo n.º 43239-2/10 (peça nº 23), a representada BLL refere-se 

à planilha de composição de custos apresentada à Administração, a qual, do 

mesmo modo, não juntou aos autos, não sendo possível, portanto, confirmar 

sua existência. (Acórdão 5055/13 – TCE/PR). 

A valiosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Contas do Paraná 

complementa o que argumentamos acima. É dever da Administração controlar a 

movimentação e aplicação dos recursos arrecadados. Nota-se na decisão supradita 

que em dois momentos houve a possibilidade da plataforma BLL demonstrar para a 

corte de contas paranaense suas demonstrações contábeis, porém, esquivou-se.  
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Convém mais uma vez indagarmos: Qual o motivo de não apresentar 

documentos que deveriam ser inclusive publicados de forma transparente na 

página da plataforma. 

  

Portanto, nada contra a plataforma BLL ou outra plataforma, nossa posição se 

dá pela falta de transparência na contratação e procedimento de escolha da plataforma.  

 

A VA Sistemas e a Empresa CONTROLE, apresenta uma nova solução em 

sistema para cotação eletrônica e Pregão Eletrônico, solicite uma apresentação com 

nossos consultores.  

 

 

 

VALADÃO & ARAUJO CONSULTORIA, ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES 

DE SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA 

Escritório/Apoio: Rua Marechal Deodoro, nº 31 – Centro – Fundos – CEP: 36.800-000 Carangola/MG 

Sede: Rua Francisco Filgueira de Lacerda, nº 186 – Lacerdina – CEP: 36.800-000 Carangola/MG 

Site: www.vasistemas.com.br Email: contato@vasistemas.com.br 

Tel. (32) 3741-3964 / (32) 3741-2886 

 (32) 99997-5861 
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