
 

 
 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021 

 
 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

Pregão Eletrônico Nº 02/2021 
Objeto: Aquisição de periféricos de informática 

 

Análise de recurso administrativo interposto pela empresa SCORPION INFORMÁTICA 
LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27). 

Dos Fatos 

No dia 23 de agosto de 2021 ocorreu a sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 02/2021 

(processo administrativo nº 012/2021) com vistas a aquisição de periféricos de informática, os 

quais estão divididos em 11 itens. Realiza-se neste documento a exposição dos fatos e análise 

de recurso referente ao item 10: “Pen Drive 32Gb”. 

Consoante pode ser verificado na ata da sessão pública1, encerrada a etapa de lances, 

o sistema apresentava empate entre os seguintes fornecedores: SCORPION INFORMATICA 

EIRELI (CNPJ 04.567.265/0001-27), EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E 

ELETROELETRO (CNPJ 31.768.037/0001-98), LEANDRO NORONHA FERREIRA 

00624074226 (CNPJ 42.943.775/0001-40), HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE 

INFORMATICA E SERVICOS E (CNPJ 40.689.972/0001-50), todos com o valor unitário de R$ 

55,01: 

 

                                                        
1 https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/19134/ata-da-sess%C3%A3o.pdf  



 

 
 

Desta forma, o sistema procedeu automaticamente o desempate dos lances, de acordo 

com a margem de preferência estabelecida no Decreto Nº 7.174/2010 (art. 5º), ofertando ao 

fornecedor LEANDRO NORONHA FERREIRA 00624074226 oportunidade de envio de lance, 

o qual apresentou nova proposta de R$ 44,17 para o item, consagrando-se primeiro colocado. 

Na fase de julgamento das propostas o fornecedor supramencionado foi convocado e 

anexou proposta2 atualizada ao sistema, de acordo com as especificações do Termo de 

Referência, tendo sido aceita por esta pregoeira. Por conseguinte, na fase de habilitação, a 

empresa apresentou os documentos arrolados no item 9 do Edital, que trata da habilitação para 

o certame - em que não constam documentos comprobatórios de enquadramento no Decreto 

Nº 7.174/2010 – tendo sido habilitada, haja vista que não foram encontrados em sua 

documentação irregularidades passíveis de inabilitação.   

Finda a fase de habilitação, foi concedido prazo para que qualquer licitante manifestasse 

a intenção de recorrer, de forma motivada, em obediência ao disposto no art. 44. do decreto 

regulamentador do pregão eletrônico (Decreto Nº 10.024/2019) e, ainda, à previsão editalícia 

(item 11.1.).  

Tempestivamente, a licitante SCORPION INFORMATICA EIRELI (CNPJ 

04.567.265/0001-27) manifestou interesse na interposição de recurso, o qual teve o juízo de 

admissibilidade analisado e aceito por esta pregoeira. Também dentro do prazo, a referida 

licitante apresentou peça recursal, a qual será analisada neste documento. Destaca-se que não 

houve apresentação de contrarrazões ao recurso.  

Da Análise 

Diante dos fatos, submetem-se as alegações da recorrente à análise desta pregoeira, de 

acordo com atribuição conferida pelo decreto regulamentador do Pregão Eletrônico (inciso 

VII do art. 17 do Decreto Nº 10.024/2019). 

A peça recursal versa acerca da aceitabilidade da proposta e habilitação da empresa 

LEANDRO NORONHA FERREIRA 00624074226 (CNPJ 42.943.775/0001-40) para o item 10, 

alegando que o licitante declarou em sua proposta atender o art. 5º do Decreto Nº 7.174/2010, 

usufruindo de tratamento diferenciado por meio de margem de preferência, sendo que não 

comprovou tal situação em sua habilitação. 

                                                        
2 https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/30910/1o-colocado-LEANDRO-PROPOSTA-
atualizada.pdf  



 

 
 

Sobre a alegação de a licitante ter usufruído de tratamento diferenciado com base no 

Decreto Nº 7.174/2010, não há questionamentos e contra-argumentos, haja vista que a própria 

ata da sessão registra o momento em que a empresa é chamada a dar novo lance em virtude 

do enquadramento que esta atestou poder usufruir ao preencher sua proposta no sistema: 

 

Acerca da fruição do direito de tratamento diferenciado, registra-se que a licitante é que 

preenche campo no sistema, atestando estar apta a usufruir da margem de preferência 

concedida pela legislação. Posto isto, o sistema automaticamente procede os avisos, 

convocações e desempates, sem interferência do pregoeiro: 

 

Expostos os fatos, elucida-se que a celeuma versa sobre a comprovação do direito da 

licitante LEANDRO NORONHA FERREIRA usufruir de tratamento diferenciado para o item 10, 

nos termos do Decreto Nº 7.174/2010.  

Como afirmado pela recorrente, a licitante declarada vencedora não enviou - durante sua 

habilitação – comprovação de atendimento dos requisitos do Decreto Nº 7.174/2010. No 

entanto, tal documento não foi exigido entre o rol de exigências para habilitação e, por este 

motivo, a empresa foi declarada habilitada. 

Sabe-se que o instrumento convocatório não pode inovar no mundo jurídico, solicitando 

documentos não previstos na legislação, sob pena de se desviar da sua finalidade 



 

 
 

administrativa e fazer as vezes do Poder Legislativo, correndo o risco, dessa forma, de frustrar 

a competição do certame com exigências descabidas, excessivas e sem fundamentação legal. 

Nesse sentido, cita-se o idêntico artigo da lei nº 8;666/1993 trazido pela recorrente: 

Art. 3º  (...) 
§ 1º É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede 
ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente 
ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto 
nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro 
de 1991;  (Grifei) 

Portanto, como nem a Lei nº 10.520/2002 – instituidora da modalidade pregão -, nem a 

Lei nº 8.666/1993 – regulamentadora das licitações e contratos administrativos – e nem sequer 

a Lei nº 8.248/1991 – que dispõe sobre o setor de informática e automação – (a qual é 

regulamentada pelo Decreto Nº 7.174/2010) trouxeram previsão de exigência de documento de 

habilitação para o caso em comento, não houve previsão editalícia deste no que tange à 

habilitação. 

Todavia, apesar de não prever tal documento como condição de habilitação, sempre à 

luz do princípio da legalidade, o edital previu a aplicabilidade da legislação pertinente à 

contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública, 

dispondo o seguinte: 

4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” 
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
declarações: 
(...) 
4.3.9. Que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto 
a usufruir dos critérios de preferência, nos itens 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, e 
10. 
(...) 
7.25. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, itens 
01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, e 10, conforme enquadramento definido no art. 
16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência 
previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 
5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 

Dos dispositivos, depreende-se que cabe à licitante declarar no próprio sistema que 

cumpre os requisitos para usufruir do tratamento concedido pelo Decreto Nº 7.174/2010. Tal 

prática desburocratiza o certame, haja vista que a declaração via sistema desonera as licitantes 

de envio de documentos, assim como promove a eficiência na atividade dos agentes públicos 

condutores da licitação. 



 

 
 

Tal declaração via sistema está em consonância com o que dispõe o Decreto Nº 

7.174/2010, o qual afirma que no caso do pregão, a declaração “deverá ser apresentada no 

momento da apresentação da proposta”:  

Art. 8º  O exercício do direito de preferência disposto neste Decreto será 
concedido após o encerramento da fase de apresentação das propostas ou 
lances, observando-se os seguintes procedimentos, sucessivamente: 
§ 3º  Para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e 
serviços de informática e automação deverão apresentar, junto com a 
documentação necessária à habilitação, declaração, sob as penas da lei, 
de que atendem aos requisitos legais para a qualificação como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, bem como a 
comprovação de que atendem aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II 
e III do art. 5º.  
§ 4º  Nas licitações na modalidade de pregão, a declaração a que se refere 
o § 3º deverá ser apresentada no momento da apresentação da proposta.  

Pelos motivos expostos, a declaração via sistema permitiu a aceitabilidade da proposta 

na fase de julgamento, assim como a apresentação dos documentos de habilitação solicitados 

no instrumento convocatório permitiram a habilitação da empresa. O que conduziu esta 

pregoeira a declaração da licitante LEANDRO NORONHA FERREIRA como vencedora do item 

10. 

Contudo, frente a apresentação das alegações da concorrente SCORPION 

INFORMÁTICA LTDA, faz-se necessária nova análise acerca do factual direito da licitante 

LEANDRO NORONHA FERREIRA usufruir de tratamento diferenciado pois foram 

apresentados fatos novos, dos quais a recorrida não contra-arrazoou. 

Há de se registrar, portanto, que a licitante cuja proposta e habilitação foram alvo da peça 

recursal gozou de oportunidade de contraditório e ampla defesa, por meio de prazo para 

apresentação de contrarrazões, contudo manteve-se inerte, não defrontando as acusações 

apresentadas pela recorrente, o que não permite a esta pregoeira conhecer de sua 

fundamentação para fruição da margem de preferência (inciso I, II ou IIII do art. 5º do Decreto 

Nº 7.174/2010) 

Dessa forma, pelo fato da a licitante LEANDRO NORONHA FERREIRA se manter silente 

acerca do interposto pela recorrente, sem apresentar defesa e/ou documentos que 

comprovassem seu direito à margem de preferência, esta pregoeira não teve acesso a qual dos 

incisos do art. 5º do Decreto Nº 7.174/2010 a licitante motivou sua declaração via sistema, nem 

sequer a um documento que comprove o direto. 



 

 
 

Logo, fez-se a análise a luz da legislação e dos fatos apresentados pela recorrente, em 

nome do dever de diligência dos agentes públicos, sempre buscando a proposta mais vantajosa 

à Administração, pautada pelo princípio da legalidade.  

A diligência contou com a expertise do setor solicitante, o qual afirmou o seguinte sobre 

a marca ofertada na proposta da licitante “A Sandisk possui fabrica para montagem de produtos 

no Brasil, porem a tecnologia não é desenvolvida no brasil e sim somente a montagem de 

alguns itens da marca”. Portanto, conclui-se que assiste razão às alegações da recorrente, 

sendo necessário rever os atos em que foi concedida margem de preferência à licitante 

declarada vencedora do certame, por não comprovação de atendimento aos requisitos para 

usufruir de margem de preferência. 

Da Conclusão 

Em suma, ante todo o exposto, concluo pela procedência das alegações apresentadas 

no recurso interposto pela empresa SCORPION INFORMATICA EIRELI (CNPJ 

04.567.265/0001-27), concedendo-lhe provimento e retornando à sessão para a fase de 

julgamento das propostas referente ao item 10. 

Florianópolis, 08 de setembro de 2021. 

 

 

____________________________ 
Letícia Hasckel Gewehr 

Pregoeira 
Coordenadora de Compras, Contratos e Licitações
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