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DECISÃO

PROCESSO: 21.0.000000876-5.
 
ASSUNTO: RECURSO – PREGÃO ELETRÔNICO nº 32/2022.
 
EMPRESA: KRP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.
 
 

I – RELATÓRIO
 
Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa  KRP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE

INFORMAÇÃO LTDA - CNPJ nº 08.990.948/0001-43, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 32/2022, o qual tem por objeto
a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação para atender as demandas do CONVÊNIO Nº
915487/2021/CGPGC/SENAJUS, celebrado entre a União por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública e
a Defensoria Pública do Estado do Tocantins.

Conforme consta da ata do pregão em questão (CV 0691077), após a aceitação das intenções de recurso,
foi deflagrado o prazo para apresentação das razões por parte da empresa recorrente: KRP CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - CNPJ nº 08.990.948/0001-43 , e contrarrazões pela empresa recorrida: E.R.
SOLUCOES INFORMATICA LTDA - CNPJ nº 05.778.325/0005-47 (CV 0692936 e 0693760).

Diante disso, dada a natureza técnica do caso, o pregoeiro encaminhou os autos a Diretoria de Tecnologia
da Informação, para que procedesse a reanálise do produto ofertado para o item 1, ante aos apontamentos realizados
pela recorrente, a qual, informou que: “a empresa não tem razão na irresignação. visto que de acordo com documento
Proposta Readequada Item 1 ER Soluções (evento 0689117), está descrito os itens objeto do pedido de recurso.”.

 
Na sequência o pregoeiro emitiu decisão (CV 0694886)  conhecendo do recurso, mas negando-lhe

provimento e mantendo a habilitação da empresa E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - CNPJ nº 05.778.325/0005-
47 para o item 1 do Pregão Eletrônico nº 032/2022.

 
É o relatório.
 
Passo a decidir.
 

 
II - DA TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

 
Ab initio, é de se verificar se a recorrente respeitou os devidos pressupostos de admissibilidade para

aceitação da manifestação que se configura na representatividade e na tempestividade.
 
Nos termos da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo em âmbito federal e, ante a

ausência de norma específica estadual, também aplica-se esta na esfera deste ente, soerguendo-se princípios e
pressupostos que devem ser observados na tramitação dos processos administrativos.

 
Referidos princípios e normas, buscam resguardar tanto o direito dos administrados como o cumprimento

dos fins administrativos, primando ainda pelo princípio básico da Administração Pública que é a legalidade dos seus



atos, quando impõe que a esta somente é permitido fazer aquilo que a Lei autoriza.
 
O regramento legal supramencionado dispõe, explicitamente, os casos nos quais os recursos

administrativos não serão conhecidos, pois carentes de pressupostos de admissibilidade, vejamos:
 

“Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto :

 
I - fora do prazo;

II - perante órgão incompetente;

III - por quem não seja legitimado;

IV - após exaurida a esfera administrativa.

 
§ 2o O não conhecimento do recurso não impede a Administração de
rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão
administrativa.”

 
Ademais, a Lei nº 10.520/2002, assim como o Decreto 10.024/2019, ao tratarem de recursos em licitação na

modalidade pregão, dispõem 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 na ata da sessão, a recorrente manifestou sua intenção 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: 03/10/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 07/10/2022.

Data limite para registro de decisão: 21/10/2022.



 
Da análise dos dispositivos acima transcritos, em aplicação ao recurso apresentado, verifica-se que restam

presentes os pressupostos de admissibilidade, quando presentes a tempestividade do recurso em atendimento ao
disposto no art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002 e o art. 44, caput, do Decreto 10.024/2019; a impetração perante
órgão competente (DPE/TO), bem como ato constitutivo da empresa comprovando a legitimidade do administrador para
interposição do recurso; e o não exaurimento da esfera administrativa.

 
Presente os pressupostos, forçoso, reconhecer do presente recurso interposto, posto que tempestivo.
 

 
III – DA ANÁLISE /FUNDAMENTAÇÃO

 
Na intenção de recurso proferida no momento da sessão (CV 0691077), a recorrente insurge-se contra a

habilitação individual da proposta apresentada pela empresa E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - CNPJ nº
05.778.325/0005-47, para o item 01, pelo seguinte motivo: “ Registramos intenção de recurso contra a classificação da
empresa E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA (05.778.325/0005-47) por não atender as exigências do Edital
(Cadeado comum e o serviço de Retenção de Disco Rígido), conforme comprovaremos na peça recursal. Atentar p/ item
9.4.1 do Acórdão TCU 2.564/2009–Plenário (não rejeição desta).”.

 
Em suas razões (CV 0692936), a recorrente requer, em linhas gerais, a desclassificação da empresa E.R

SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA, sob alegação de que a proposta apresentada para o item 01, não atende ao exigido
no edital e termo de referência, especificamente nos subitens 15.5 e 17.10, da descrição do item em tela, constante na
tabela de especificação do objeto (item 3 do Termo de Referência).

 
Urge salientar que, ante a complexidade das características e linguajar técnico dos produtos de tecnologia

da informação, o pregoeiro, com fundamento no parágrafo único do art. 17 do Decreto 10.024/2019, solicitou parecer
técnico do setor demandante, antes do julgamento da proposta ora recorrida.

 
Assim, o setor solicitante, qual seja, a Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI, após análise técnica da

proposta em referência, concluiu por sua compatibilidade com os termos do Edital e seus anexos(CV0685398).
 
Desse modo, alicerçado com o parecer técnico, o Pregoeiro declarou a empresa recorrida, classificada e

habilitada para o item 1.
 
Posto isso, diante das alegações recursais e dada a natureza técnica do caso, o Pregoeiro solicitou subsidio

a área técnica quanto aos argumentos suscitados pela recorrente, ocasião em que a Diretoria de Tecnologia da
Informação reiterou que proposta classificada atende as exigências do Edital do Pregão n° 032/2022 e seus anexos
(CV0693007), vejamos:

 
 

“Considerando a análise das razões do recurso, a respeito do equipamento ofertado
pela empresa E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA, verifica-se que a empresa
não tem razão na irresignação. visto que de acordo com documento Proposta
Readequada Item 1 ER Soluções (evento 0689117), está descrito os itens objeto do
pedido de recurso.



a) Da inatendibilidade do cadeado ofertado

https://www.teletronic.com.br/travas/

 

b) Da falta do serviço de retenção de disco

https://manufacturerstores.techdata.com/docs/default-source/default-document-
library/catalogo_de_productos_lenovo_-_centro_am_rica_-
_septiembre_4_de_2019.pdf?sfvrsn=0

https://ecommerce.microware.com.br/lenovo/servicos-5ps0k26186

Sendo assim, não será aceito o recurso encaminhado.”

 
Cumpre mencionar que a emissão de Pareceres Técnicos, em sede de licitação, com base em juízo de

oportunidade e conveniência, será considerada necessária sempre que a Comissão de Licitação/Pregoeiro, não tiver
condições para, por si só, formular o seu convencimento; e, com isso, proferir o seu julgamento acerca de determinada
proposta e/ou determinado documento de habilitação que estejam sob a sua análise.

 
 
Posto isso, impende mencionar o entendimento do egrégio Tribunal de Contas da União, vejamos:
 

REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA
CONDUÇÃO DE CERTAME. INCERTEZAS SOBRE ATESTADO DE CAPACIDADE



TÉCNICA DE LICITANTE. NÃO UTILIZAÇÃO DO PODER-DEVER DE REALIZAR
DILIGÊNCIAS PARA SANEAR AS DÚVIDAS QUANTO À CAPACIDADE TÉCNICA
DA EMPRESA. PRESERVAÇÃO DA CONTINUDADE DO CONTRATO QUE SE
ENCONTRA EM FASE DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO. 1. O Atestado de
Capacidade Técnica é o documento conferido por pessoa jurídica de direito público
ou de direito privado para comprovar o desempenho de determinadas atividades.
Com base nesse documento, o contratante deve-se certificar que o licitante forneceu
determinado bem, serviço ou obra com as características desejadas. 2. A diligência
é uma providência administrativa para confirmar o atendimento pelo licitante
de requisitos exigidos pela lei ou pelo edital, seja no tocante à habilitação seja
quanto ao próprio conteúdo da proposta. 3. Ao constatar incertezas sobre
cumprimento das disposições legais ou editalícias, especialmente as dúvidas que
envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas
em disputa, o responsável pela condução do certame deve promover diligências,
conforme o disposto no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, para aclarar os fatos e
confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base para tomada de decisão
da Administração nos procedimentos licitatórios. (Tribunal de Contas da União.
Plenário. ACÓRDÃO TCU 3418/2014) (grigou-se).

 
Sob essa perspectiva, com base na manifestação da Diretoria de Tecnologia da Informação (CV 0693007),

acertadamente o pregoeiro proferiu decisão conhecendo do recurso administrativo, e no mérito negou-lhe provimento,
vejamos:

“4. ANÁLISE

Toda digressão da peça recursal diz respeito às especificações técnicas dos itens de
informática ofertados.
No ponto, a despeito de não descaracterizar o conceito de bem ou serviço comum,
quanto ao enquadramento e utilização de licitação na modalidade pregão, é oportuno
destacar a complexidade das características e linguajar técnico dos produtos de
tecnologia da informação, como no presente caso.
Posto isto, com fundamento no parágrafo único do artigo 17 do Decreto 10.024/2019,
antes do julgamento da proposta é solicitado parecer técnico do setor demandante,
que no presente caso é a Diretoria de Tecnologia da Informação, que também foi
responsável pela elaboração do Termo de Referência.
Dito isto, a DTI procedeu análise das especificações técnicas da proposta
apresentada, concluindo por sua compatibilidade.
Após interposição do recurso em questão, novamente foi solicitado análise técnica a
respeito das alegações da recorrente, ocasião em que a DTI reiterou o atendimento da
proposta classificada.
 
(...)

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por KRP CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA , mas no mérito mantenho inalteradas a
aceitação do item recorrido.”

Isto posto, submeto o presente recurso a apreciação da autoridade superior.

 

Dito isto, convém enfatizar que o Edital é a lei da licitação e vincula as licitantes e a própria Administração
Pública. O Principio da vinculação ao edital está positivado no art. 30 da Lei de Licitações e ressaltado em seu art. 41,



que dispões 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.

 

Destarte, as razões do recurso da recorrente não se sustentam, não merecendo provimento.

 

IV – CONCLUSÃO
 

Ante do exposto, e em atendimento às normas legais e do instrumento convocatório, CONHEÇO do
recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE provimento pelas razões acima aduzidas, mantendo-se incólume a habilitação da
empresa E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - CNPJ nº 05.778.325/0005-47 para o item 1 do Pregão Eletrônico nº
032/2022.

 
Publique-se.
 
Gabinete da Defensora Pública-Geral , em Palmas-TO, aos 20 dias do mês de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Estellamaris Postal, Defensor Público Geral, em
20/10/2022, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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