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DECISÃO

PROCESSO: 22.0.000000377-1

ASSUNTO: RECURSO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022

 

I – RELATÓRIO

Trata-se de intenção de recurso interposta pela empresa 3J ENGENHARIA E ARQUITETURA

LTDA CNPJ nº 27.623.382/0001-66 , referente ao Pregão Eletrônico nº 010/2022, que tem por objeto a
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia, para a execução de
base para a acomodação de módulos adaptados tipo contêiner e serviços acessórios, com fornecimento de
mão de obra, equipamentos e materiais nos ambientes internos e externos, para implantação do Econúcleo da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS no município de Natividade – TO.

Em sua intenção proferida no momento da sessão (CV 0644353) a recorrente insurge-se contra
a habilitação e classificação da empresa - CVBRAS CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 36.771.732/0001-22),
alegando que é EPP e está debaixo da legislação pertinente, Lei n. 123/2006, assim como apresentou o menor
preço nos itens 5, 6 e 7.

Presentes os pressupostos recursais a intenção de recurso foi aceita pela pregoeira, abrindo-se
prazo para apresentação das razões, a qual foi devidamente apresentada (CV 0644354), não tendo sido
apresentada contrarrazões.

Na sequência o Pregoeiro emitiu Decisão (0646186) conhecendo do recurso, mas negando
provimento e mantendo inalterada a classificação da empresa CVBRAS CONSTRUTORA LTDA.

Em breve resumo, é o relato.

Passo a decidir.

II - DA TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

A Lei nº 10.520/2002, assim como o Decreto 10.024/2019, ao tratarem de recursos em licitação
na modalidade pregão, dispõe que:

“Lei nº 10.520/2002
Art. 4º omissis:
(...)
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias



para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
Decreto nº 10.024/2019
Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na
sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção
de recorrer.
§ 1º As razões do recurso de que trata o  caput deverão ser apresentadas no prazo de três
dias.
§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente,
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.”

 

Da mesma forma, o edital de licitação também estabeleceu tais disposições em seu item 15.

Conforme consta da ata da sessão, a recorrente manifestou sua intenção motivada de recorrer
durante a sessão pública do pregão, em atendimento à legislação aplicável, sendo registrados os prazos
pertinentes conforme abaixo transcrito:

“Data limite para registro de recurso: 29/04/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 04/05/2022.
Data limite para registro de decisão: 18/05/2022.”

 

Assim, denota-se que atende ao disposto no art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002 e o art. 44,
caput, do Decreto 10.024/2019, motivo pelo qual recebo o recurso interposto, posto que tempestivo.

III – DA ANÁLISE /FUNDAMENTAÇÃO

Pugna a recorrente de que os valores apresentados por ela para os itens 5, 6 e 7 são menores dos
que os apresentados pela empresa habilitada, bem como, por ser EPP seria agraciada com o benefício
pertinente ao art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006.

No tocante à alegação de ser a recorrente EPP e possuir benefícios legais em relação aos valores
apresentados, verifica-se que não assiste razão à recorrente haja vista estarmos diante de licitação de ampla
concorrência onde, de fato, o Edital, trouxe previsão de tratamento favorecido para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, conforme subitem 5.1.3 e item 10 do instrumento convocatório, mas não houve
participação de nenhuma grande empresa, sendo as duas concorrentes enquadradas como ME/EPP, e
portanto, disputando em pé de igualdade, não havendo que se falar em empate real ou ficto que abarcasse tal
pretensão.

Ademais, independente de qualquer benefício de desempate a que tivesse direito por ser ME
e/ou EPP, o certame que ora se analisa, estabeleceu como critério de desempate o menor preço global,
valendo tal valor como referência para determinar a vencedora do certame e não o valor unitário do item
como solicitado pela recorrente, vejamos:

“Edital

Item 2.2. A disputa se dará por item e o critério de julgamento adotado será o de menor
preço global, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às
especificações do objeto.

Item 9.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme



definido neste Edital e seus anexos.

 

Subitem 2.3 do Termo de Referencia, ANEXO I ao Edital:

2.3. A contratação deverá ser realizada com execução indireta, mediante a contratação de
empresa em licitação do tipo menor preço global por lote único. A divisão por um único
lote se justifica por se tratar de serviços comuns de engenharia de natureza semelhante e
de execução dependente uns dos outros, tendo em vista que a divisão por itens
prejudicaria a operacionalização dos serviços, impossibilitando questionamento quanto à
garantia dos mesmos, pois caso a execução se desse por empresas distintas em um mesmo
objeto, seria impossível a apuração de possíveis falhas.(grifei)”

 

Assim, em atendimento ao princípio da vinculação ao Instrumento Convocatório, o qual dispõe
que a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada, garantindo, assim, a isonomia entre os participantes, constata-se que não assiste razão a
recorrente.

IV – CONCLUSÃO

Diante do exposto, e em atendimento às normas legais e do instrumento convocatório,
CONHEÇO da irresignação, mas, no mérito, NEGO-LHE provimento pelas razões acima aduzidas,
mantendo-se incólume a CLASSIFICAÇÃO e HABILITAÇÃO da empresa CVBRAS CONSTRUTORA
LTDA CNPJ nº 36.771.732/0001-22, atinente ao Pregão Eletrônico nº 010/2022.

Publique-se, e após, devolvam-se os autos à CPL para as providências cabíveis.

 

Gabinete da Defensora Pública-Geral, em Palmas-TO, aos 05 dias do mês de maio de 2022.
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