
DECISÃO DO PREGOEIRO em relação ao recurso da empresa DINIZ TECNOLOGIA E 
SOLUCOES EIRELI: PARCIALMENTE PROCEDENTE

Em face da existência e interposição de recurso no presente certame licitatório – Pregão Eletrônico
nº  48/2019,  cabe  a  este  Pregoeiro  analisar  os  recursos  e  emitir  decisão  sobre  os  mesmos.
Dispensando introduções já elencadas pela empresa recorrente, passamos a tratar pontualmente do
mérito das discussões e divergências alegadas.

Depreende-se  da  peça  recursal  interposta  pela  empresa  DINIZ  TECNOLOGIA E  SOLUCOES
EIRELI, CNPJ: 04.503.070/0001-13 que o principal ponto de insatisfação é quanto a aceitação da
proposta e habilitação da empresa COMPUSTAR INFORMATICA LTDA, indicando que a empresa
não atendeu requisitos mínimos de qualificação técnica solicitados no Edital do certame.

Quanto às constatações, farei o relato separadamente abaixo.

DA ALEGAÇÃO

A  recorrente  alega  que  a  empresa  COMPUSTAR  INFORMÁTICA  LTDA  não  cumpriu
adequadamente as condições estipuladas no edital quanto: 1) Não Comprovação de Qualificação
Técnica;  2)  Não apresentação da Certidão  de Registro  no Conselho  Regional  de  Engenharia  e
Agronomia  (CREA);  3)  Não  cumprimento  da  Habilitação  Jurídica  e  Regularidade  Fiscal  e
Trabalhista; 4) A Proposta Comercial não atende os requisitos técnicos do edital; 5) Alteração do
teor da proposta; 6) Ocorrência de ilegalidades realizadas pelo Pregoeiro e pela equipe de licitação
da UNILA.

DOS FATOS QUE SUBSIDIARAM A DECISÃO DO PREGOEIRO

Para tanto, agora discorrerei especificamente sobre cada quesito do recurso:

1) Não comprovação de Qualificação Técnica:

Tal  alegação não prospera.  O § 9º do Art.  22 da Lei  8.666/93 preconiza que a habilitação dos
licitantes deve se compatibilizar com o objeto do edital. Neste sentido, percebe-se que o Edital de
Licitação  do  PE  nº  48/2019  preocupou-se  em exigir  das  empresas  o  registro  ou  inscrição  na
entidade profissional competente, conforme o Art. 30, inciso I da mesma legislação, o que de fato
foi atendido pela empresa COMPUSTAR.

Sendo assim, considero IMPROCEDENTE este quesito.

2)  Não apresentação da Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA):

Esta alegação está relacionada à alegação de qualificação técnica anterior. De fato, a UNILA exigiu
em seu Edital no item 9.13 que as licitantes apresentassem Certidão de Registro de Pessoa Jurídica
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional dos Técnicos
Industriais (CRT) em seu nome.

Caso seja verificado que algum requisito de habilitação está ausente, não pode o Pregoeiro, ao seu
“bel-prazer”, desconsiderar tal falta, o que provavelmente repercutiria negativamente no resultado
do certame. 

De forma objetiva, ao habilitar a empresa COMPUSTAR, o Pregoeiro reconheceu o cumprimento



deste requisito. 

A empresa recorrente em seu recurso frisa que na ausência de qualquer documento, o Pregoeiro
deve inabilitar os licitantes de imediato, todavia, entendo que esta percepção não deve prosperar. De
fato, tal afirmação demonstra um entendimento limitado sobre as licitações.

No caso em tela, ressalta-se que a Certidão de Registro no CREA no momento da habilitação já
constava  no  SICAF  e  foi  devidamente  analisada,  de  modo  que  o  acesso  pelo  Pregoeiro  às
informações do SICAF é condição prévia para exame da documentação de habilitação, conforme o
item 9.1 do Edital.

Soma-se a isso o fato de que o Pregoeiro pode acessar os diversos sites disponíveis para verificar a
veracidade das informações. Foi realizada consulta pública no site do CREA-PR, por meio da qual
foi possível constatar o bom registro da empresa junto àquele conselho fiscalizador, fato este que
não fere a isonomia na avaliação das licitantes.

Sendo assim, considero IMPROCEDENTE este quesito.

3) Não cumprimento da Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

Depreende-se  dos  documentos  presentes  no  SICAF  que  a  licitante  cumpriu  os  requisitos  de
habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que os documentos exigidos para tal
estavam presentes no SICAF.

Ressalta-se que novamente que tal verificação do SICAF é uma regra contida no item 9.2 do Edital,
não havendo que se falar em inabilitação, tendo sido todos os requisitos cumpridos.

Sendo assim, considero IMPROCEDENTE este quesito.

4) A Proposta Comercial não atende os requisitos técnicos do edital;

Por se tratar de questão de ordem estritamente técnica, o Pregoeiro, para deliberar sobre tal questão,
solicitou  a  apoio  da  área  técnica  da  UNILA,  conforme  Art.  17,  Parágrafo  Único  do  Decreto
10.024/2019: 

“O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do
órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.”

Em relação ao prazo de garantia de 01 (um) ano estabelecido pela licitante na primeira proposta,
este Pregoeiro entende que foi um erro evidente, sendo que a empresa futuramente a ser contratada
é obrigada a atender a todas as exigências editalícias.

É  desnecessário  dizer  que  quando  um  licitante  adentra  uma  licitação  este  deve  cumprir
satisfatoriamente as condições de participação. Conforme item 4.7 e 4.7.3 do Edital, o licitante deve
declarar  em  campo  próprio  no  sistema  eletrônico  do  comprasnet que  cumpre  requisitos  de
habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências editalícias.

Havendo alguma falha formal,  omissão ou obscuridade nos  documentos de habilitação e/ou na
proposta há um poder-dever por parte do Pregoeiro em realizar diligências, superando-se o dogma
do formalismo excessivo e prestigiando a razoabilidade e a busca pela eficiência,  ampliação da
competitividade e a proposta mais vantajosa para a Administração.



Desta forma, a realização de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
procedimento  licitatório,  independe de previsão em edital  (Acórdão TCU 2.459/13 -  Plenário),
sendo decorrente dos princípios da Administração Pública e da própria disposição legal contida no
Art. 47, caput do Decreto nº 10.024/2019:

DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO

Erros ou falhas – Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes,  e  lhes atribuirá validade e  eficácia para fins de
habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Neste sentido, o princípio da isonomia é garantido ao se reputar a diligência como um dever do
Pregoeiro, desta forma o tratamento será o mesmo para todo e qualquer licitante (Acórdão TCU
1.879/16 – Plenário).

Quanto ao atendimento aos  itens 4.9.4,  4.9.4.1 e  4.9.5 do Termo de Referência,  a  área técnica
manifestou: a empresa contratada é obrigada a atender a esses critérios, mesmo que a conformidade
com esses itens não tenha sido evidenciada na proposta comercial. O item 20 do objeto (Elaboração
de Projeto Executivo) cumpre, entre outros, o objetivo de permitir a comprovação do atendimento a
esses critérios. Note-se, conforme a Seção 6.1 - Rotinas de Execução, que a elaboração do Projeto
Executivo será objeto de Ordem de Serviço específica, e precederá a execução de todos os demais
itens. Portanto, entendemos que o argumento apresentado pela empresa recorrente não justifica a
desclassificação  da  proposta.

Quanto à especificação do rack exigido no item 19, após revisão das características técnicas do
modelo apresentado, constatou-se a incompatibilidade do produto com os requisitos técnicos. Nesse
sentido, entendemos que o pleito da empresa recorrente procede.

Quanto à apresentação dos atestados de calibração dos equipamentos de certificação, entende-se
que  não  houve  alteração  da  proposta,  e  portanto  o  argumento  apresentado  não  justificaria  a
desclassificação.

Sendo assim, considero PARCIALMENTE PROCEDENTE este quesito.

5) Alteração do teor da proposta:

Tal  alegação  não  prospera.  Todos  os  pedidos  realizados  pelo  Pregoeiro  à  licitante  não  dizem
respeito  à  alteração  da  proposta,  mas  simples  realização  de  diligências  e  confirmação  de
informações, não havendo que se falar em alteração da proposta, conforme já fundamentado no item
anterior.

Sendo assim, considero IMPROCEDENTE este quesito.

6) Ocorrência de ilegalidades realizadas pelo Pregoeiro e pela equipe de licitação da UNILA:

Tal  alegação  não  prospera,  pois  no  julgamento  da  proposta  e  na  habilitação  o  Pregoeiro  não
cometeu nenhum ato ilegal.

Este Pregoeiro entende que houve equívoco no julgamento da proposta, porém não da habilitação.



Não pode haver confusão entre as duas figuras. Embora andem juntos, o julgamento da proposta e a
habilitação são dois momentos distintos.

O  pregão eletrônico  não é um procedimento  engessado.  É na verdade um procedimento muito
complexo. Trata-se da ferramenta legal per meio da qual a Administração visa obter a proposta mais
vantajosa nas suas aquisições e contratações.  A responsabilidade pela condução do Pregão recai
sobre um único agente público, o Pregoeiro, que responde de forma unipessoal as questões que lhe
são postas no curso do procedimento.

Ora,  o  pregão,  seja  eletrônico  ou  presencial  não  é  um  mero  "checklist"  de  conferência  de
documentos. Se assim o fosse, a Administração poderia providenciar um robô para tal expediente.

Ao que nos parece, o licitante não entende o tamanho da responsabilidade exigida do Pregoeiro, que
deve  se  ater  a  uma  miríade  de  princípios  e  legislações  aplicáveis  às  compras  públicas,  sem
considerar ainda a responsabilidade financeira a que o Pregoeiro está exposto, no caso de eventuais
erros cometidos.

Deste modo, não nos parecem adequadas a alegações feitas pela licitante de que foram cometidas
“ilegalidades insanáveis”, colocando em cheque a reputação do agente público e também da equipe
de licitações de nosso órgão. Neste sentido, verifica-se que a licitante menciona afronta ao princípio
da legalidade e ainda faz uma cópia de dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa, mas não é
capaz  de  afirmar  e  comprovar  de  forma  objetiva  a  ocorrência  de  qualquer  ato  ilegal  ou  de
improbidade.

Sendo assim, considero IMPROCEDENTE este quesito.

DECISÃO

Por  fim,  concluo que a  recorrente  DINIZ  TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI demonstrou
razões e fundamentos que justificam a necessidade de revisão do ato administrativo. Sendo assim,
fica fundamentada a decisão do pregoeiro perante o impasse apresentado como PARCIALMENTE
PROCEDENTE o recurso impetrado pela recorrente.

Ressalta-se,  por fim, que a Administração busca sempre a contratação mais correta e vantajosa,
respeitando  os  princípios  da  legalidade,  da  eficiência,  da  finalidade,  da  proporcionalidade,  da
razoabilidade, da ampla defesa e do contraditório, da vinculação ao edital, entre outros princípios
administrativos.

Cristian Fabio Tymus - Pregoeiro


