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DECISÃO

PROCESSO: 22.0.000001242-8
ASSUNTO: Recurso – Pregão Eletrônico nº 040/2022
EMPRESA: COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
 
 
I – RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa COLEPACK INDUSTRIA E
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ nº 10.590.774/0001-73, referente ao Pregão
Eletrônico nº 040/2022, 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.

A recorrente insurge-se contra a habilitação da empresa MIDAS INFORMATICA E
PRODUTOS EIREL- CNPJ nº 19.299.157/0001-98, vencedora no item 3, alegando, em linhas
gerais:

 
“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.”
 

Insta registrar que a recorrente não apresentou razões recursais, bem como que a
recorrida não aviou contrarrazões.

Apreciando o recurso, a Comissão Permanente de Licitações conheceu do mesmo,
mas, no mérito, negou-lhe provimento, a saber:

 
Com base na motivação supra, mesmo não apresentadas as razões de
recurso, conheço da irresignação, mantendo inalterados os atos praticados
em sessão. (CV 0704595)

 
Na sequência, em observância ao disposto no artigo 13, inciso IV, do Decreto

10.024/2019, os autos vieram conclusos para decisão.
É o relatório.
 
Passo a decidir.

 
II - DA TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

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 (CV 0700696), 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: 01/11/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 07/11/2022.
Data limite para registro de decisão: 21/11/2022.

 
Malgrado tais prazos, cumpre reiterar que as razões recursais e respectivas

contrarrazões não foram apresentadas.
Contudo, a não apresentação das razões recursais não representa óbice ao

conhecimento da insurgência. Nesse sentido, a melhor doutrina aduz:
 

A insurgência verbal constitui-se em recurso. Quando o interessado
manifestar sua discordância contra a decisão do pregoeiro, estará
interpondo recurso. Vale dizer, o recurso interpõe-se verbalmente.
Assim o é porque a ausência de qualquer outra manifestação posterior do
sujeito não prejudica o interessado. Assegura-se-lhe o prazo de três dias
para apresentação de razões, mas essa previsão retrata uma simples
faculdade - mais precisamente, trata-se de um ônus impróprio (para utilizar
uma categoria desenvolvida pela Teoria Geral do Processo). Se o sujeito
não encaminhar razões no prazo de três dias, a única consequência
será a avaliação do recurso tendo em vista exclusivamente as razões
anunciadas verbalmente. (Justen Filho, Marçal. Pregão: Comentários



Legislação do Pregão Comum e Eletrônico. 4° ed. rev. e atual. São Paulo:
Dialética, 2005, p. 154). (Grifamos).

 
Portanto, não há impedimento ao conhecimento da irresignação.

 
III – DA ANÁLISE /FUNDAMENTAÇÃO- DAS MATÉRIAS ALEGADAS
 

Inicialmente, o recorrente alega a ausência de alguns documentos necessários à
habilitação da empresa MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS EIREL- CNPJ nº 19.299.157/0001-
98, não indicando especificamente quais.

Contudo, analisando a documentação relativa à habilitação da recorrida, constata-se
que todos os documentos foram devidamente apresentados (Pastas IV e V).

Outrossim, insta rememorar que, conforme o instrumento convocatório, os licitantes
estão autorizados a deixar de enviar documentos de habilitação que constem no SICAF, sem
prejuízo do acesso dos demais licitantes aos dados constantes dos sistemas:

 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
 
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.
 
 

A propósito, no presente caso, o pregoeiro coligiu aos autos toda a documentação
concernente a habilitação da empresa recorrida, e os mesmos podem ser consultados livremente

no portal comprasnet
[1]

.
Não obstante, o recorrente alega ainda inadequação da comprovação da capacidade

técnica apresentada pela empresa recorrida, senão vejamos:
 

“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.”

 
Em relação à qualificação técnica, prevê o edital:
 

10.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.11.1. Caso não conste qualificação técnica junto ao SICAF, ou o
atestado ali inserido seja incompatível, deverá o licitante detentor da melhor
proposta apresentar cópia de 01 (um) atestado de capacidade técnica ou
certidão, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em
documento da emitente que conste a razão social, o CNPJ, o objeto
contratado que comprove ter a licitante fornecido o bem ou serviço, de
maneira satisfatória, compatíveis em características com o objeto desta
licitação e dados para contato.

 



Calha mencionar ainda o disposto na Lei 8.666/93 quanto à qualificação técnica:
 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
[...]
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação,
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizará pelos trabalhos;
 
§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior. (grifamos)
 
 

Compulsando os autos, observou-se que constam sete atestados de capacidade
técnica referentes à empresa recorrida, constatando-se o atendimento às disposições editalícias e
legais concernentes à qualificação técnica.

Em especial, ressalta-se a compatibilidade dos aludidos atestados de capacidade
técnica com o objeto licitado. Com efeito, diversos dos atestados se referem a equipamentos de
informática.

Em tempo, cumpre esclarecer que não se exige identidade entre o objeto do atestado
de capacidade técnica e o da licitação, e sim compatibilidade. Nesse sentido:

 

Restringir o universo de participantes, através de exigência de comprovação
de experiência anterior em condições idênticas ao objeto ou serviço que será
contratado, seria excluir àqueles que poderiam atender à necessidade da
Administração, prejudicando assim a economicidade da contratação e
desatendendo também ao previsto no art. 37, XXI da CF: “ressalvados os
casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações”. (grifou-se)

Diante destas constatações, podemos afirmar que se torna inviável exigir do
licitante, no tocante à qualificação técnica, atestados de experiência anterior
na realização de serviço ou referente a objeto idêntico ao que será
contratado. Exceto nos casos em que a restrição for essencial ao

cumprimento da obrigação
[2]

. 
 
 
Ademais, a proposta da empresa recorrida foi submetida ao crivo da área técnica, a

qual certificou nos autos sua compatibilidade com o termo de referência (CV 0699189).
 

 
 
IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em atendimento às normas legais e do instrumento convocatório,
CONHEÇO do recurso, contudo, no mérito, NEGO-LHE provimento pelas razões acima aduzidas,



mantendo incólume a decisão proferida pelo pregoeiro.
 
Publique-se.
 
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL, em Palmas-TO, 10 dia do mês de

novembro de 2022.
 
 
 

ESTELLAMARIS POSTAL
Defensora Pública-Geral

 
 

[1]
 http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Pregao/lista_pregao_filtro.asp?Opc=2
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