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DECISÃO

PROCESSO N°: 21.0.000000763-0
PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 33/2021
ASSUNTO: Resposta à Intenção de Recurso

Versa o presente sobre intenção de recurso interposta pela empresa a EMMENSA VAREJISTA DE
SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 13.573.964/0001-70, referente ao Pregão Eletrônico nº
33/2021, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de peças para manutenção preventiva e
corretivas dos equipamentos de informática para atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do
Tocantins.

 
1. DA INTENÇÃO DE RECURSO
A referida empresa intencionou recurso, na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 33/2021, no seguinte
sentido:

Solicito a possibilidade de aceitar a data do protocolo do Balanço apresentado, visto que a data não muda a
situação financeira da empresa no ano 2020. Somo os unicos licitantes no item, o que não prejudicaria outros
participante e beneficiária a instituição com o fornecimento a um preço justo.
 

2. DA ADMISSIBILIDADE
Presentes os pressupostos recursais a intenção de recurso foi aceita, abrindo-se prazo para apresentação
das razões e respectivas contrarrazões, tendo os mesmos transcorridos sem nenhuma manifestação.
Entretanto, em que pese o não oferecimento das razões recursais entende-se que, ainda assim, deve o
pregoeiro apreciar o inconformismo.
Aliás, nesse sentido é a lição abaixo, senão vejamos:
 

“o licitante manifesta intenção de recorrer, mas no prazo legal não ingressa com as razões de recurso. Nessa
hipótese o direito de recorrer não decaiu. Ao apresentar a motivação na sessão, o recorrente externou seu
inconformismo. Deve o pregoeiro, mesmo que no prazo legal não sejam juntadas as razões, examinar a
questão e decidir fundamentadamente.” (JACOBY FERNANDES. Jorge Ulisses. Sistema de registro de
preços e o pregão presencial e eletrônico. Belo Horizonte: Forum, 2015, pg. 534).

 
Em razão disso, conheço da irresignação.
 
3. ANÁLISE
 
Pugna a recorrente pela a possibilidade de aceitação da data do protocolo do Balanço apresentado, visto
que a data não muda a situação financeira da empresa no ano 2020.
Pois bem, na ocasião da sessão do referido pregão a recorrente foi única classificada nos itens 1 e 2,
todavia o balanço patrimonial apresentado veio sem os termos de abertura e encerramento bem e o 
registro na junta, como se vê nos documentos SEI 0600342, 0600345.
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Destarte, com base no Acórdão 1211/2021, foi concedida oportunidade para a empresa apresentar
o referido documento nos moldes do edital com situação pré-existente à abertura do certame que foi dia
12/11.
A recorrente apresentou um novo balanço patrimonial com os termos de abertura e encerramento, porém o
registro na junta comercial foi realizado dia 22/11/2021, como se visualiza no documento SEI 0608276.
Nesse caso, a empresa foi desclassificada por apresentar o registro com data posterior a abertura do
certame, portanto, o cumprimento da diligência oportunizada não retratou situação pre-existente à abertura
do certame, se consubstanciando em efetivo documento novo, o que continua vedado pela legislação.
 
Vejamos trechos do Acórdão 1211/2021, quanto as condições para aceitação de documentação que
eventualmente não foi anexada na sessão.

13. Chama-se atenção que a expressão no texto "sanear erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica", não tem o condão, s.m.j., de extrapassar para os casos de
ausência de documentos. Oras, como sanear erro ou falha em documento inexistente/ausente? Assim, não se
pode franquear o pronunciamento da Subunidade neste item, salvo em caso de alteração semântica do art. 47
do Decreto 10.024, de 2019. O que esta unidade técnica antevê como medida que não se coaduna no mundo
jurídico em relação aos procedimentos para saneamento de ato praticado, seja por erro material ou formal.
Reforça-se que se trata de ato praticado, não do ato inexistente (ou de documento novo). (grifei)

 
No que se refere ao art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993:

O dispositivo reproduz a vedação à inclusão de novos documentos, prevista no art. 43, §3º, da Lei
8.666/1993; porém, deixa salvaguarda a possibilidade de diligência para a complementação de informações
necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame, o que se alinha com a
interpretação de que é possível e necessária a requisição de documentos para sanear os comprovantes
de habilitação ou da proposta, atestando condição pré-existente à abertura da sessão pública do
certame.(grifei)

 
Diante da documentação apresentada no certame, se depreende que o licitante apresentou um novo
documento por constar data registrada posterior a data da sessão.
Nesse caso, não caberia aceitação, pois o registro na junta em data posterior à abertura da licitação
somente comprova que o licitante recorrente, de fato, não atendida às condições estabelecidas no edital no
momento do início do certame, motivo pelo qual não há o que se reformar quanto a desclassificação
perpetrada.  
 
4. CONCLUSÃO
Com base na motivação supra, mesmo não apresentadas as razões de recurso, conheço da irresignação,
porém, mantendo-se a decisão do pregoeiro pela inabilitação da recorrente pelos motivos já expostos.
Isto posto, encaminho os presentes à autoridade superior para análise e deliberação

Documento assinado eletronicamente por DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a), em
19/01/2022, às 10:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php
informando o código verificador 0613656 e o código CRC 6BC4D5C8.
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