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DECISÃO DA PREGOEIRA AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Pregão Eletrônico nº 01/2020 
Processo Administrativo n° 508/2019 
Recorrente: UNIPAPEL COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELLI – CNPJ 19.486.333/0001-09 
Recorrida: ELO BRASIL COBRANCAS EIRELI – CNPJ 21.912.865/0001-02 
 
 

Encaminho a presente decisão à apreciação da autoridade superior deste Conselho Regional 

para análise e julgamento do recurso interposto pela licitante doravante denominada Recorrente, 

contra o ato da Pregoeira que decidiu pela não aceitação de sua proposta para o grupo G7, com a 

consequente classificação e habilitação da empresa ELO BRASIL COBRANCAS EIRELI. 

 

I.   DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS, DOS PRAZOS E DO CONHECIMENTO DAS RAZÕES 

Após habilitação da empresa vencedora ELO BRASIL COBRANCAS EIRELI para o grupo G7, ocorrida 

em 28/01/2020, iniciou-se o prazo para manifestação de intenção de recurso referente a esse grupo, 

sendo que ainda havia outros grupos aguardando habilitação.  

No decorrer da sessão, a Recorrente, que até então era detentora da melhor proposta para o 

referido grupo, teve sua proposta recusada, sendo a proposta da Recorrida (segunda melhor 

classificada) aceita e habilitada, com a respectiva abertura de prazo para registro de intenção de 

recurso, que se encerrou no dia 29/01/2020 após a habilitação de todos os grupos e itens. 

A Recorrente manifestou interesse em recorrer para o grupo G7. A manifestação foi aceita pela 

pregoeira por atender aos pressupostos legais de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, 

legitimidade e motivação. 

Foram informadas tanto no chat quanto no campo próprio do sistema as datas limites para 

apresentação das Razões, Contrarrazões e Decisão da pregoeira, conforme legislação e item 11.3 do 

edital. 

II.   DA RAZÃO DE RECURSO 

As razões de recurso foram inseridas no sistema Compras Governamentais (fls. 1265 do 

processo) e, em síntese, a Recorrente alega que: 

a) a Sra. Pregoeira, de forma desarrazoada e desproporcional, resolveu inabilitar a empresa 

por não ter apresentado os documentos de habilitação concomitantemente à proposta 

comercial; 

b) tratava-se apenas de uma questão de atualização do sistema, uma vez que a Recorrente 

havia atualizado as certidões no Sicaf no dia anterior ao pregão;  
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c) este ato da pregoeira, escorado a uma formalidade exacerbada, trouxe prejuízos ao 

Conselho;  

d) a pregoeira possibilitou no mesmo certame, o envio de documentação complementar e 

substituição de outros já existentes no sistema por não estarem legíveis a uma licitante que 

participava em grupo diferente da Recorrente; 

e) a atuação da Pregoeira violou princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, 

oferecendo tratamento diferenciado aos licitantes. 

A Recorrente cita, em sua defesa, o art. 2 da Lei 9784/99, ao alegar que o comportamento da 

Progoeira feriu de morte princípios constitucionais e administrativos que regem a atuação do agente 

público, a saber, a razoabilidade e proporcionalidade. 

E, por fim, requer o deferimento do recurso administrativo para que a licitante UNIPAPEL 

COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELLI seja classificada e habilitada, e, caso seja mantida a decisão recorrida, 

que o recurso seja submetido à autoridade hierárquica superior.  

 

III.   DA CONTRARRAZÃO 

Foram apresentadas as contrarrazões, tempestivamente, por meio do sistema compras 

governamentais, conforme documento de fl. 1266 a 1267 do processo onde, suscintamente, alegou a 

licitante Recorrida que:  

a) a Recorrente, quando da inscrição no certame, declarou expressamente como condição de 

participação que estava ciente e concordava com as condições contidas no Edital, bem como 

de que cumpria plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do subitem 4.5.4; 

b) a Pregoeira se manifestou contrariamente quando o Recorrente requereu a anexação de 

documento após o prazo legal, conforme disposto no art. 10 do Decreto 10.024/2019; 

c) a Recorrente não apresentou nenhuma comprovação de que solicitou mudança das 

declarações e de que teria havido uma atualização no sistema do Sicaf, concluindo que a 

situação não acontecera de fato, estando a Recorrente tentando ludibriar a Pregoeira; 

d) para anexar novos arquivos no Sistema, basta-se que o responsável realize o salvamento 

seguido do respectivo upload no site; 

e) todos os avisos de indisponibilidade ou atualização de sistema são previamente 

comunicados e divulgados no mencionado site, não havendo nenhuma notícia similar no 

período correspondente; 

f) a apresentação do atestado de capacidade técnica é imprescindível, assegurando à 

Administração que a contratada terá condições técnicas de executar o objeto contratual; 

g) em contrário ao que fora alegado pela Recorrente quanto ao tratamento diferenciado pela 

Pregoeira à Recorrida, esta cumpriu com as determinações constantes em Edital, não 

havendo omissão ao não enviar documento, mas tão somente correção de algo 

anteriormente encaminhado, conforme item 19.3 do Edital; 
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A Recorrida conclui ainda que não há o que se falar em infringência aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que os atos da Pregoeira estão estritamente vinculados ao 

instrumento convocatório, nos termos do art. 3 da Lei 8.666/93.  

Por fim, requer a Recorrida que seja mantida sua habilitação para o grupo 7 por ter cumprido 

com todas as exigências documentais trazidas no Decreto 10.024/2019, bem como no item 4 do Edital, e 

pela clara inobservância a esses dispositivos por parte da Recorrente, trazendo alegações sem respaldo 

legal, com ausência de provas, e que não correspondem com a realidade do cenário. 

 

IV.  DA ANÁLISE DA PREGOEIRA 

Na sessão do pregão eletrônico, iniciada em 21/01/2020, após a fase de lances, foi constatado 

que a licitante detentora da melhor proposta para o grupo G7 não havia observado o procedimento de 

anexação de um dos documentos de habilitação concomitantemente à proposta, conforme insculpido 

no art. 26 do Decreto 10.024/2019, bem como nas cláusulas 5.1 e 5.3 do edital da licitação. 

O referido Decreto inovou em relação a esse procedimento prévio de envio e, por tal motivo, 

esta Pregoeira tomou algumas precauções antes mesmo da abertura da sessão do pregão, e outras no 

decorrer da sessão, em momento anterior à recusa da proposta da Recorrente, quais sejam: 

 

1º) Inserção de observação em capa e cláusula específica do Edital 

Nossos editais foram atualizados de acordo com os modelos da AGU para atendimento das 

alterações do referido decreto, sendo que no item 5 e seu subitens, bem como nos subitens 9.5.2, 9.5.3  

e 9.6, informamos da obrigatoriedade de envio dos documentos de habilitação pelo sistema no 

momento de cadastramento da proposta, ressalvando apenas os documentos que constem do Sicaf e da 

possibilidade de envio em momento posterior somente de documentos complementares aos já 

apresentados. 

O edital trouxe em sua capa, assim como em cláusula específica, o destaque para a leitura 

atenta da cláusula 5.3.1 do Edital, no qual informa: “O não envio de quaisquer dos documentos de 

habilitação não constantes no SICAF, na forma disposta no art. 26 do Decreto 10.024/2019, implicará 

em recusa da proposta após a etapa de lances”; 

 

2º) Orientações via chat 

Esta pregoeira alertou ao menos duas vezes durante o chat da sessão, à todos os licitantes, para 

que estivessem cientes quanto a apresentação dos documentos de habilitação, como demonstrado em 

trechos extraídos de Ata da Sessão (fls.1145 a 1149):   

“Pregoeiro (22/01/2020- 10:24:24):Ressalto que, conforme cláusula 5.3.1, verificarei a 

documentação de habilitação de acordo com os documentos enviados antes da fase de 

lance e realizarei a consulta via Sicaf. 

(...) 
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Pregoeiro (23/01/2020 - 10:00:33):Cabe ressaltar que, conforme reforcei em sessão na 

data de ontem e estando em destaque tanto na capa do edital quanto em sua cláusula 

5.3.1: "O não envio de quaisquer dos documentos de habilitação não constantes no 

SICAF, na forma disposta no art. 26 do Decreto 10.024/2019, implicará em recusa da 

proposta após a etapa de lances". 

 

3º) Verificação dos níveis de credenciamento, no SICAF, da Recorrente 

Veja que o parágrafo segundo do art. 26 do Decreto 10.024/2019, assim como na cláusula 5.3 

do Edital, rege que os “licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do Sicaf e de sistemas semelhantes (...)”. 

Dessa forma, ao averiguar os 6 níveis de credenciamento do SICAF, constatou-se que havia 

alguns documentos lá inseridos, mas não constava o documento de habilitação relacionado na cláusula 

9.14.1 do edital, a saber o Atestado de Capacidade Técnica. Cabe ressaltar que tal verificação foi 

realizada em duas ocasiões distintas, sendo examinado no dia 22 e 23/01/2020, momentos antes da 

inabilitação da Recorrente (relatórios do SICAF às fls. 1270 a 1272);   

 

4º) Verificação das ferramentas disponíveis aos pregoeiros, no sistema Compras 

Governamentais, acerca da aplicação das regras novas trazidas pelo Decreto  

Apesar de a redação do art. 26, caput, e parágrafos primeiro e segundo não deixarem dúvidas 

quanto ao momento certo da apresentação, exclusivamente via sistema, dos documentos de 

habilitação, ainda assim esta pregoeira consultou tal ferramenta, onde consta a seguinte orientação: 

 

16. Qual é o prazo para os fornecedores apresentarem suas propostas e os 

documentos de habilitação? 

O prazo não será inferior a oito dias úteis, contado da data de publicação do aviso do 

edital. 

Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, todos licitantes terão a obrigatoriedade 

de encaminhar, concomitantemente com a proposta de preço, os documentos de 

habilitação exigidos no edital, exclusivamente por meio do sistema. 

Note-se que essa regra é uma das inovações importantes que o Decreto implementa: o 

cadastramento das propostas e dos documentos de habilitação no mesmo momento. 

Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

inseridos no sistema e não contemplados no Sicaf, até a abertura da sessão pública. 

Os licitantes ficam dispensados de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos pelos Estados, pelo Distrito 

Federal ou pelos Municípios, quando a licitação for realizada por esses entes 

federativos. 
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O cadastramento no Sicaf e a consulta à documentação por ele abrangida para fins 

habilitatórios são regulamentados pelo Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, e 

pela Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

17. E se houver necessidade de complementação dos documentos de habilitação e 

proposta? 

Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo 

licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances. 

Destaca-se aqui que não são documentos novos, mas complementares aos já 

apresentados. 

Consulta disponível em: 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/decreto-do-pregao-

perguntas-e-respostas#P16 

 

5º) Consulta ao parecer jurídico desta Autarquia 

O jurídico desta Autarquia se pronunciou em caso análogo a este no Pregão nº 26/2019, cujo 

tema referente à recusa de proposta por inobservância do art. 26 do Decreto 10.024/2019 foi levado à 

apreciação e emissão de parecer, conforme trechos da análise da parecerista, Dra. Jamille de Jesus 

Mattisen, OAB/SP nº 277.783, proferida nos autos do Processo Administrativo nº 2736/2016, abaixo 

transcritos: 

“Nota-se que o Decreto nº 10.024/19 apenas dispensou a apresentação dos 

documentos de habilitação que constam do Sicaf e de sistemas semelhantes 

mantidos pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios quando a 

licitação for realizada por esses entes federativos. 

Outrossim, de acordo com o art. 17, inciso Vi, do referido Decreto compete 

ao pregoeiro, mediante decisão fundamentada, “sanear erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e 

sua validade jurídica.” 

Sucede que o caso, ora apresentado, não se enquadra na situação exposta 

acima, porquanto a modificação da etapa da apresentação das propostas e 

dos documentos de habilitação acarretaria a inovação do ordenamento 

jurídico, modificando-se substancialmente o próprio certame licitatório. 

(...) 

Diante do exposto, opinamos pela observância do art. 26 do Decreto nº 

10.024/19, o qual determina expressamente que, após a divulgação do 

edital no sítio eletrônico, os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente 

por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 
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habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 

e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública”. 

 

Assim, antes que ocorresse a recusa da proposta da licitante Recorrente, todas as possíveis 

medidas foram adotadas pela Pregoeira. Portanto, a alegação do Recorrente de que a Pregoeira utilizou-

se de “formalismo exacerbado”, não pode prosperar.  Em verdade, trata-se de atendimento à legislação 

pertinente, vinculação ao instrumento convocatório e atenção aos princípios da legalidade e da 

isonomia. Este último justificado pelo fato de que outras licitantes, inclusive dos demais grupos, 

cumpriram o disposto em edital e no Decreto a respeito do envio da documentação, haja vista a 

segunda colocada e ora recorrida ter sido habilitada. Aceitar o envio de documentos de forma diversa 

do que constou no edital e nos dispositivos legais seria uma grave violação a esses princípios. 

Ainda, a licitante Recorrente refere tratamento diferenciado desta Pregoeira ao possibilitar o 

envio por outra licitante, que não a Recorrida e participante da disputa em grupo diverso neste mesmo 

certame, de documentação complementar. É necessário atentar novamente para a redação do § 9º do 

art. 26 do decreto 10.024/2019 que diz:  

 

§ 9º  Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão 
encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de 
lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art. 38. (grifei) 

 

Ou seja, a única documentação que pode ser apresentada em momento posterior ao 

encerramento da etapa de lances é aquela para complementação de documento já apresentado. 

Conforme exposto pela própria Recorrente, foi solicitado por esta Pregoeira, com fulcro no item 9.6 do 

Edital, o envio de documento necessário à confirmação daquele já apresentado, visto que o documento 

estava parcialmente ilegível. 

Quanto à escolha da proposta mais vantajosa, não houve prejuízos ao certame, pois os preços 

ofertados para o grupo G7 foram os seguintes: 

- Licitante Recorrente UNIPAPEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI: R$ 115.074,00; 

- Licitante Recorrida ELO BRASIL COBRANCAS EIRELI: R$ R$115.342,40. 

Ademais, foi realizada tentativa de negociação com a licitante Recorrida, que manteve seu 

melhor lance, abaixo do valor máximo aceitável, e apenas 0,2% acima da proposta recusada.  

  

V.  DA DECISÃO 

Isto posto, considerando as análises supra, os argumentos trazidos pela licitante Recorrida em 

contrarrazão, o parecer proferido pelo jurídico desta Autarquia em caso análogo, e a atribuição 

estabelecida no art. 17, inc. VII, do Decreto n° 10.024/2019, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA do recurso 
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apresentado, conforme a legislação aplicável, o Edital de Licitação e suas normas, mantendo-se: a 

decisão da Pregoeira quanto a desclassificação da licitante UNIPAPEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, 

bem como a classificação da proposta e a respectiva habilitação da licitante ELO BRASIL COBRANCAS 

EIRELI – CNPJ 21.912.865/0001-02, para o grupo G7. 

 

Remeto os autos à Autoridade Superior do Coren-SP a qual caberá o definitivo pronunciamento, 

podendo MANTER a decisão desta Pregoeira ou REFORMÁ-LA, competindo-lhe a ADJUDICAÇÃO e a 

HOMOLOGAÇÃO do presente certame. 

 

Deixo de encaminhar a presente decisão para análise e emissão de parecer jurídico, pois a 

matéria de direito ora tratada (observância do art. 26 do Decreto nº 10.024/2019) já fora objeto de 

consulta ao parecerista jurídico desta Autarquia, conforme relatado em parágrafos anteriores e Parecer 

anexado às fls. 1268 a 1269 do presente processo administrativo. 

 
 

São Paulo, 13 de fevereiro de 2020. 

 

 

Laís Serafim de Freitas 

Pregoeira 

 

 

 

 

 

 


