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DECISÃO

 

PROCESSO N°: 21.0.000000831-9-0
ASSUNTO: Decisão pregoeira
Versa o presente sobre recurso interposto, pela Empresa ENOQUE INFORMÁTICA LTDA , CNPJ nº
16.677.622/0001-99 , referente ao Pregão Eletrônico nº 29/2021, que tem por objeto a eventual aquisição de
equipamentos de tecnologia da informação de natureza permanente para atender as necessidades da Defensoria
Pública do Estado do Tocantins.
 
1. DA INTENÇÃO DE RECURSO E SUA ACEITAÇÃO
Na reabertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 29/2021, que foi necessária após a constatação que a empresa
vencedora de um item do certame encontrava-se com impedimento de contratar com a administração pública,
penalidade devidamente cadastrada no SICAF, a Empresa  ENOQUE INFORMÁTICA LTDA , CNPJ nº
16.677.622/0001-99, intencionou recurso, insurgindo-se contra a sua inabilitação
O intencionamento recursal foi aceito, abrindo-se prazo para apresentação das razões e respectivas contrarrazões.
 
2. SÍNTESE DAS RAZÕES
A empresa ENOQUE INFORMÁTICA LTDA alega preliminarmente na intenção de recurso que a pregoeira
inabilitou indevidamente, mesmo tendo enviado o folder/datasheet junto com a proposta comercial, requerendo que
seja revista a inabilitação sob a alegação de que, via de regra, os catálogos e folders são inseridos no sistema
juntamente com a proposta readequada, após solicitado pelo pregoeiro.
Outrossim, requer que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não
ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da
Lei n° 8666/93.
 
3. DAS CONTRA RAZÕES
Não houve apresentação das contra razões, face as demais empresas inabilitadas não atenderem o edital.
 
4 ANÁLISE
Preliminarmente cumpre esclarecer que apesar da empresa ENOQUE INFORMÁTICA LTDA, alegar na intenção de
recurso que enviou os catálagos/prospectos no momento do cadastramento da proposta no Comprasnet, observa-se
então uma informação que parece estar em desconformidade com o alegado nas razões do recurso, quando ai sim,
alega que o envio dos referidos catálagos/prospectos, são usualmente enviados juntamente com a proposta
readequada. 
Quando nos referimos a uma sessão de licitação, claramente temos vinculação ao edital, que por sua vez, compreende
os anexos, e que disciplina as regras do certame em questão, cabendo interpretação restritiva e não com base em
editais de outros órgãos, não havendo que se falar portanto em "usualmente", pois deve se atentar ao que é exigido
edital do certame.
Na ocasião do cadastramento da proposta para participação do certame a empresa ENOQUE INFORMÁTICA LTDA
cadastrou proposta no sistema Comprasnet, e ainda declaração de habilitação que afirma conhecer na integra o edital e
bem como seus anexos, no qual está contemplado o termo de referência. No termo de referencia consta a exigência de
envio dos catálagos/prospectos. Vejamos:
 



3.ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, subitem 3.1. A Proposta deverá vir acompanhada
de Catálogo/prospecto do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui todas
as características técnicas exigidas no Termo de Referência;
 

Quando a licitante declara conhecer e atender todas as exigências do edital e seus anexos, soa estranho a afirmação
constante no recurso de que  em nenhum momento é solicitado catálogo/prospecto dos itens ofertados pelas empresas
licitantes.
De plano a recorrente alega em seu recurso, vejamos: 
 

Em tempo hábil a recorrente cadastrou a proposta no portal do Comprasnet, em
atendimento ao pregão eletrônico n. 029/2021, veja bem senhor julgadores, após o aceite
do equipamento que ofertamos para Administração, foram feitas algumas diligências no
tocante a nossa habilitação e fomos inabilitados.
 

Cabe aqui um esclarecimento quanto a afirmação do recorrente, pois não houve aceite do equipamento e habilitação.
Transcrevo aqui as conversas via chat durante a sessão de licitação,  entre a pregoeira e a recorrente. Vejamos:
 

Pregoeiro 10/05/2022.14:49:00.Para ENOQUE INFORMATICA LTDA - senhor
licitante, por economia processual antes da 
conferencia de todos os documentos de habilitação, favor manifestar quanto a 
possibilidade de redução dos valores ofertados para os item 11. O valores ofertado está 
acima do estimado para o item e não pode ser aceito com base no subitem 9.2.4
do edital. 
Pregoeiro 10/05/2022 14:49:13.Para ENOQUE INFORMATICA LTDA - aguardo
manifestação no prazo de 15 minutos. Caso 
nao haja manifestação entende-se que não há interesse em redução e será motivo
de desclassificaçao .
16.677.622/0001-99.10/05/2022. 14:49:55; Boa tarde 
16.677.622/0001- 99.10/05/2022 14:52:31.R$ 1.065,00 é o nosso valor final com
desconto 
Pregoeiro 10/05/202214:54:42 - Para ENOQUE INFORMATICA LTDA - vamos
conferir os documentos de habilitação e 
demais consultas. Favor acompanhar, estando tudo dentro do previsto no edital,
será convocado para envio da proposta readequada.
 

Fica demonstrado pelas conversas entre a pregoeira e a recorrente, que não houve aceitação do item ofertado e
inclusive foi informado que os documentos de habilitação ainda seriam conferidos.  
 
Quando nos referimos a proposta readequada, trata-se de documento após a aceitação do objeto ofertado, só há de se
falar em proposta readequada quando o setor demandante se manifesta a respeito das especificações técnicas. Logo,
por tal motivo, o envio dos catálagos/folders é indispensável, e no caso do certame em questão, as amostras foram
dispensadas, tornando necessária a análise das especificações com base nos catálagos/folders.

 

Outro ponto que merece ser analisado, quando a recorrente alega que durante a sessão pública de licitação, seria
possível o saneamento de dúvidas, é de se ter em conta que no caso prático não trata-se de dúvidas ou ainda
documentos complementares, já que ficou demonstrando que a exigência foi devidamente formalizada no Termo de
referência, tratando-se aqui de documentos necessários para aceitação da proposta do licitante.
 
Importante destacar que não se desconhece o novo entendimento firmado no Acórdão 1211/2021 do Tribunal de
Contas da União, que efetivamente vem sendo aplicado em alguns certames no âmbito da Defensoria, porém, no caso
em questão, resta inviável sua aplicação justamente por questão de isonomia entre os participantes, fundamentalmente
porque a fase em que se encontra o pregão é de ata complementar, de modo que já houve aceitação de outros itens,
houve decisão de recurso, e ocorreram desclassificações fundamentadas nas disposições do edital.
 
logo, atender ao pleito recursal, implicaria em conceder tratamento diferenciado ao recorrente face aos demais
participantes.



 
É dizer, para conceder ao recorrente a possibilidade de juntada de novo documento, haveria que se retornar todo o
pregão, pois existiram propostas anteriores desclassificadas com base na mesma motivação. Logo, ao contrário do
afirmado na peça recursal, o tratamento dado ao recorrente foi isonômico, compatível com o ofertado a todos os
licitantes no curso do certame.
 
De outra banda, considerando critério de razoabilidade e proporcionalidade, como já ventilado em linhas pretéritas,
seria contraproducente retornar ao início um pregão destinado à registro de preços, iniciado a vários meses, ainda em
2021, correndo o risco percorrer inutilmente todo o procedimento novamente e ao final ocorrer desistências por
defasagem do preço das propostas, como de fato ocorreram tais pedidos.
 
Destarte, não soa razoável adotar procedimento destoante daquele que foi utilizado em todo o certame para conceder
nova oportunidade de apresentar documento que expressamente era exigido com a proposta.
 
Por fim quando a recorrente cita que por uma questão de justiça seja reconsiderada sua "inabilitação", ainda que fosse
aplicado entendimento divergente como sugerido, a empresa recorrente não seria classificada, uma vez que, a empresa
que ofereceu melhor preço e que consequentemente configura como melhor classificada, teve a proposta recusada
justamente por não apresentar os catálagos/folder.
 
5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço o recurso interposto pela empresa ENOQUE INFORMÁTICA LTDA , CNPJ nº
16.677.622/0001-99 , mas no mérito mantenho a desclassificação da recorrente.

Isto posto submeto o presente recurso à apreciação da autoridade superior.

Documento assinado eletronicamente por Andréia Machado Ribeiro Silva, Pregoeiro (a), em 25/05/2022, às
11:34, 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 0652120 e o código CRC D588A54D.
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