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DECISÃO

PROCESSO: 21.0.000000831-9
ASSUNTO: RECURSO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021

 
I – RELATÓRIO

Trata-se de intenção de recurso interposta por ENOQUE INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ nº
16.677.622/0001-99, referente ao Pregão Eletrônico nº 029/2021, o qual tem por objeto o registro de preços na
modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço por item, visando a eventual aquisição de equipamentos de tecnologia
da informação de natureza permanente para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.

Em sua intenção proferida no momento da sessão (CV 0652115) a recorrente insurge-se contra a
recusa da sua proposta que se deu pela seguinte motivo: “proposta enviada sem prospecto/folder como exige o subitem
3.1 do TR”, alegando que: “a empresa foi desclassificada mesmo cumprindo o exigido no edital, foi enviado o
folder/datasheet junto com a proposta comercial, conforme será demonstrado e apresentando na peça recursal”.

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 0652117), não tendo sido apresentada
contrarrazões.

Na sequência o Pregoeiro emitiu Decisão (0652120) conhecendo do recurso, mas negando
provimento e mantendo inalterada a desclassificação da recorrente.

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 12.

Conforme consta da Ata da Sessão Complementar nº 2 (CV 0652115), 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: 13/05/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 18/05/2022.
Data limite para registro de decisão: 02/06/2022.

 
Assim, denota-se o atendimento 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

Na intenção de recurso, pugna o recorrente que “apresentou folder/datasheet junto com a proposta
comercial, conforme será demonstrado e apresentando na peça recursal”, contudo, quando da apresentação das
razões do seu recurso, a mesma sequer corrobora tal fato, alegando que “Em vias de regra, os catálogos e folders são
inseridos via sistema juntamente com a proposta readequada e ajustada em momento solicitado pelo pregoeiro.
Perceba senhores Julgadores, conforme mencionado acima, existia opções para sanar uma possível dúvida,
legalmente conforme lei, porém, foi utilizados argumentos pela inabilitação da recorrente”, o que demonstra que o
prospecto/folder realmente não foi anexado juntamente com a proposta conforme estabelecido no Edital.

Pugna ainda que: “No lançamento do edital, mas precisamente no item 10 – Habilitação, é
solicitado 10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 10.1.1. SICAF;[...] Percebam que em nenhum momento é solicitado
Catálogo/prospecto do fabricante.”

Vê-se que a recorrente transcreve o item do edital que trata da Habilitação, induzindo que o
prospecto não fora solicitado em nenhum momento. Ocorre que, no presente certame, o referido documento foi
solicitado como condição da aceitação da proposta da empresa, e, portanto, deveria ser apresentada junto a esta, haja
vista a necessidade da análise da proposta junto com o folder a fim de realizar a verificação técnica quanto ao
preenchimento dos requisitos exigidos no edital.

Nesse sentido, o Edital trouxe expressamente tal requisito, estabelecendo categoricamente que a não
apresentação deste seria motivo de desclassificação, vejamos:

“1.1. Constitui parte integrante deste Edital
 
1.1.1. Anexo I – Termo de Referência
 
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
7.5. 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.
 
7.5.1. Serão desclassificadas as propostas que não vierem acompanhadas de catalogo/ prospecto
do produto ofertado.
 
Anexo I- Termo de Referência
3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
 
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.”

 
Ademais, no tocante a alegação de cabimento de diligência para “sanar uma possível dúvida”,

primeiramente, temos a considerar que não havia dúvida existente no certame, nem tampouco complementação de
documento existente, mas, ausência total de documento exigido claramente pelo Edital.

A título elucidativo convém ressaltar que é de pleno conhecimento o entendimento recente firmado
no âmbito do Tribunal de Contas da União[1] no sentido de possibilitar aos licitantes o saneamento de eventuais erros
ou falhas na documentação que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica.

Entretanto, dada a verdadeira ruptura promovida pelo referido entendimento, a Advocacia Geral da
União, em sede de consulta, manifestou-se em sentido contrário à Corte, concluindo que “Consolide-se, por



conseguinte, o entendimento no sentido de que o § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993; cumulado com o art. 4º,
incisos VII e XII, e art. 9º, da Lei nº 10.520, de 2002; e o art. 26, §§ 2º e 9º, do Decreto nº 10.024, de 2019;
determinam que os documentos comprobatórios dos requisitos de habilitação sejam encaminhados juntamente com a
proposta e até a data e horário da abertura da sessão pública, ressalvados aqueles que constem no Sicaf, sendo
possível, a título de diligências instrutórias, a solicitação pela Administração de documentos complementares àqueles
adrede encaminhados, desta maneira, não há respaldo regulamentar para que, após a abertura da sessão pública,
sejam solicitados ou apresentados documentos novos, que já deveriam ter sido remetidos juntamente com a proposta,
inclusive nas hipóteses em que a haja erro ou falha do licitante"

Assim, é preciso que tenhamos cautela, pois o entendimento do TCU ainda não é uma manifestação
generalizada, eis que a decisão não altera a regra disposta no Decreto Federal nº 10.024/2019, art. 26, que requer o
envio prévio dos documentos de proposta e habilitação por parte das empresas licitantes, e encontra posições
divergentes. 

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
DESCLASSIFICAÇÃO da empresa ENOQUE INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ nº 16.677.622/0001-99,
atinente ao Pregão Eletrônico nº 029/2021.

Publique-se, e após, devolvam-se os autos à CPL para as providências cabíveis.
À ASSESGAB para cumprimento.
 
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS.

 
 

[1]
 Acórdãos 1.211/2021-TCU e 2.443/2021-TCU
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