
Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 

ILMO. SENHOR PREGOEIRO 

Processo Administrativo nº 22.0.000000018-7, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, visando a eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas da Defensoria Pública do
Estado do Tocantins. 

MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ: 42.649.742/0001-92, já devidamente qualificada no procedimento
licitatório em epígrafe, com fulcro no art. 109 da Lei n. 8666/93 e inciso XVIII, do artigo 4º, da Lei 10.520/2002, vem,
respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, por sua representante constituída, na forma da Legislação Vigente e de acordo
com o Edital de Licitação, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO contra o ato da Comissão de Licitações, pelos fundamentos de
fato e de direito a seguir aduzidos:

ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Apesar de reconhecer a competência, honestidade e conhecimento do Ilmo. Pregoeiro, o recorrente apresenta as razões pelas
quais, no caso, sua decisão foi equivocada, merecendo os devidos reparos.
I-PRELIMINARMENTE 
Cumpre esclarecer, inicialmente, que o recorrente manifestou sua intenção de recorrer ao final da sessão de classificação e
habilitação, conforme se depreende da respectiva ata, cumprindo o que prevê o art. 4°, inc. XVIII da Lei n° 10.520/2002.
II-DA SÍNTESE DOS FATOS 
1. A recorrente participou do Pregão Eletrônico 08/2022, com abertura iniciada em 28/03/2022 às 08:30 no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, ficando na 4ª colocação no item 01. 
2. Durante a etapa de lances, a empresa ANA LUCIA ALVES MARINHO EPP, CNPJ 29.124.720/0001-40, foi a licitante cujo
ofereceu melhor lance para o item, sendo assim encerrando esta etapa na 1ª colocação. 
3. Prosseguindo à etapa de habilitação, a empresa foi questionada sobre a apresentação do “Termo de Abertura e Encerramento
do Balanço Patrimonial”, a qual anexou no próprio sistema após o pregoeiro alertá-la, todavia, a empresa não anexou nos
documentos de habilitação, anteriormente à abertura da sessão, conforme exigido pelo Decreto nº 10.024.
4. além dos termos de abertura e encerramento do balanço patrimonial, ao analisarmos a documentação da empresa, nós não
conseguimos localizar o Contrato Social da empresa ANA LUCIA ALVES MARINHO EPP, CNPJ 29.124.720/0001-40, encontrando
apenas o 1º Termo de Alteração. 
5. em seguida em sessão publica o pregoeiro solicitou o envio do anexo para o item 01. Que nesse caso seria a proposta
adequada, a mesma não anexou em tempo hábil, conforme a mesma ultrapassou esse prazo enviando apenas dia 05/04/2022. 

III-DO DIREITO 

Seguindo o Decreto nº 10.024, decreto esse pelo qual o pregão em epígrafe é regido, os documentos de habilitação deverão ser
encaminhados exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos para a abertura da sessão pública,
conforme indicado no item 6.1 do edital: 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
Habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. (Grifo nosso) 

Conforme consta no edital, a empresa não apresentou proposta de preço para o item 01 em tempo hábil: 

8.23.3. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao
último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

9.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade
Disponível no sistema, no prazo de 2 h (duas horas), sob pena de não aceitação da proposta.

Prosseguindo, fica evidente que a empresa ANA LUCIA ALVES MARINHO EPP, CNPJ 29.124.720/0001-40, não apresentou os
documentos de habilitação, acima especificados, conforme o edital em seu item 6.1, bem como não apresentou proposta
adequada, em tempo hábil.
Entendemos, portanto, a licitante, deveria ter sido sumariamente desclassificada após a constatação do não envio dos
documentos de habilitação previamente à abertura da sessão pública conforme preconiza as novas diretrizes do Decreto nº
10.024.

IV-DOS PEDIDOS 
8. Diante do acima exposto, solicitamos que a empresa ANA LUCIA ALVES MARINHO EPP, CNPJ 29.124.720/0001-40, seja
DESCLASSIFICADA do item 01, por não apresentar os documentos de habilitação em tempo hábil, e que esta Comissão de
Licitações retome os trabalhos convocando os próximos licitantes para o item citado.
MARIA LUZIA LIMA ALVES 
MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
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