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DECISÃO

PROCESSO N°: 22.0.000001242-8
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 40/2022
ASSUNTO: Resposta à Intenção de Recurso

 

Versa o presente sobre intenção de recurso interposto por COLEPACK INDUSTRIA E
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ 10.590.774/0001-73, referente ao
Pregão Eletrônico nº 40/2022, que tem por objeto Registro de Preços visando a eventual
aquisição de equipamentos de tecnologia da informação de natureza permanente para
atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos quantitativos
e especificações constantes do Termo de Referência, ANEXO – I ao Edital.

 

1. DA INTENÇÃO DE RECURSO
A referida empresa intencionou recurso, na sessão pública do Pregão Eletrônico nº
40/2022, insurgindo-se da habilitação da empresa vencedora no item 3, dizendo
textualmente o seguinte:

 

“Nossa empresa manifesta intenção de recurso, uma vez que a
documentação de habilitação apresentada está faltando alguns
documentos, o atestado de capacidade técnica condizente com o item
licitado não possui dados da empresa que o forneceu, e o equipamento
ofertado não possuir todas as funcionalidades solicitadas em termo de
referência que iremos demonstrar em nosso recurso.”

 

2. DA ADMISSIBILIDADE
Presentes os pressupostos recursais a intenção de recurso foi aceita, abrindo-se prazo para
apresentação das razões e respectivas contrarrazões, tendo os mesmos transcorrido in
albis.
Entretanto, em que pese não oferecimento das razões recursais entende-se que, ainda
assim, deve o pregoeiro apreciar o inconformismo.
Aliás, nesse sentido é a lição abaixo, senão vejamos:

“o licitante manifesta intenção de recorrer, mas no prazo legal não
ingressa com as razões de recurso. Nessa hipótese o direito de recorrer
não decaiu. Ao apresentar a motivação na sessão, o recorrente externou
seu inconformismo. Deve o pregoeiro, mesmo que no prazo legal não



sejam juntadas as razões, examinar a questão e decidir
fundamentadamente.” (JACOBY FERNANDES. Jorge Ulisses. Sistema
de registro de preços e o pregão presencial e eletrônico. Belo Horizonte:
Forum, 2015, pg. 534).

Em razão disso, conheço da irresignação.
 

3. ANÁLISE
A recorrente argumentou em sua intenção de recurso, primeiramente, que no tocante à
habilitação estariam faltando alguns documentos.
Entretanto, conforme autorização editalícia, notadamente o subitem 6.3 do instrumento
convocatório, o licitante pode deixar de apresentar documentos de habilitação que
constem do SICAF.
Dito isto, aqueles que o recorrido não apresentou foram baixados do SICAF, não
subsistindo, portanto o inconformismo no ponto.
Por sua vez, ainda questiona a capacidade técnica, ao argumento in litteris que: “o
atestado de capacidade técnica condizente com o item licitado não possui dados da
empresa que o forneceu, e o equipamento ofertado não possuir todas as funcionalidades
solicitadas em termo de referência que iremos demonstrar em nosso recurso.”
Sem razão a pretensa recorrente eis que a empresa foi vencedora no item “nobreak”,
constando diversos atestados de fornecimento expedidos, inclusive, por órgãos públicos.
Destaca-se ainda que, conforme subitem 10.11.1 do Edital, o atestado é aferível por sua
compatibilidade “em característica”, momento em que aqueles fornecidos pela empresa
vencedora efetivamente se referem à equipamentos de informática, cumprindo, assim, a
finalidade buscada pelo instrumento convocatório.
Quanto ao argumento intencionado de que o equipamento ofertado não possui todas as
funcionalidades solicitadas no Termo de Referência, é de se destacar que, tratando-se de
especificações técnicas de equipamento de informática, para sua aceitação, foi solicitado
parecer técnico da Diretoria de Tecnologia da Informação, conforme permissivo
constante do parágrafo único do artigo 17 do Decreto 10.024/2019.
Dito isto, em referido parecer, acostado aos autos no evento SEI nº 699189, atestou-se
expressamente a compatibilidade técnica do produto ofertado, razão pela qual não
havendo dado superveniente que denote conclusão contrária, é de se ter por insubsistente
a intenção recursal no ponto em comento.
Inclusive, a titulo de argumentação, a empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,
que também intencionou recurso quanto às especificações técnicas, desistiu do recurso
reconhecendo a adequação do item ofertado pela vencedora, corroborando o externado
em linhas pretéritas.
 

4. CONCLUSÃO
Com base na motivação supra, mesmo não apresentadas as razões de recurso, conheço da
irresignação, mantendo inalterados os atos praticados em sessão.



A presente decisão será incluída no sistema comprasnet na forma de aviso eis que não há
campo próprio após o não oferecimento das razões, conforme documentação acima
colacionada.
Encaminho os presentes à autoridade superior.
Palmas 08 de novembro de 2022.

Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro
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