
AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES -COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020 

Processo Administrativo n.º 20190905 

 

 

CARAVAN EXPORTACAO & IMPORTACAO DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ: 11.669.218/00001-50, representada neste por seu sócio e representante legal  

LEONARDO SESTILIO BORTOLON, CPF: 042.410.449-05, vem mui respeitosamente junto à esta 

autoridade superior assim como demais membros da comissão, com fulcro no caput do 

supracitado edital, atendendo ainda por excelência a máxima do Inciso VII do Artigo 17 do 

Decreto nº 10.024/2019 assim como subsidiariamente o previsto no Inciso VIII  do Artigo 51 da 

Lei nº 13.303/16 apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO face decisão de 

desclassificação de sua proposta e classificação com posterior habilitação da proponente  3G 

ENGENHARIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

19.657.038/0001-60. 

 

DOS FATOS  

Trata-se de Processo Administrativo n. 20190905, cujo fruto é o Pregão Eletrônico n. º 015/2020 

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC, cujo objeto é Aquisição, por demanda, de materiais dos 

sinais fixos e flutuantes do balizamento de acesso do Porto de Fortaleza – sinalização náutica, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, onde o 

critério de julgamento adotado é o menor preço global por lote, sendo a totalidade do edital 

composta de 3 lotes em termo de referência.  

 

CARAVAN EXPORTACAO & IMPORTACAO DO BRASIL LTDA, após sessão de lance sagra-se 

vencedora  e tem sua proposta desclassificada por suposto não atendimento ao item 8.1 e 8.3 

III do edital, sem sofrer diligências ou qualquer solicitação de esclarecimento e/ou apresentação 

de novas informações e ensaios quando aos itens supostamente em desatendimento ao edital,  

cerceando a ampla defesa desta empresa, e ferindo assim o artigo 47 do DECRETO 10.024/2019 

e subsidiariamente o §3º do art. 43 da Lei 8666/93; ou seja, quando o artigo 47 do Decreto supra 

ostenta  “O pregoeiro poderá” trata-se em tela de poder-dever, e este busca por meio da 

diligência suprir duvidas  e consequentemente “atribuirá validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação”, o que aqui não ocorreu. 

Lembra ainda o edital que “8.2.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública 

para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro 

horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;”. 

Repise-se que a proposta comercial apresentada por esta empresa atendeu integralmente ao 

solicitado no termo de referência, tendo apenas registrado possível erro material quando do 

envio de seu catálogo técnico quando da não revisão da voltagem da bateria, algo que é 

perfeitamente sanável.  Dado ainda que a manutenção deste comportamento de não promoção 

às diligências é matéria de nulidade processual, importa então aqui claramente aplicabilidade 



do poder-dever de retroagir e promover esta, visto § 4º do artigo 44 do Decreto 10.024/2019, 

sob pena de nulidade absoluta dos atos praticados.  

DO MÉRITO  

Cumpre registrar ante tudo que a proponente 3G ENGENHARIA LTDA - ME de pronto vicia sua 

proposta técnica, apresenta catálogo em inglês, e não satisfeita omite a informação de 

alimentação da bateria, dando somente a seguinte informação técnica em seu catálogo, à 

saber; (grifamos)  

“Tool-less replaceable and recyclable best-in-class battery pack with extreme temperature 

range. Battery status feedback of Good, Charge, Low or Bad (Replace) and actual battery 

voltage.” 

Traduzimos; 

“Bateria melhor substituível e reciclável sem ferramentas embalagem com faixa de 

temperatura extrema. Status da bateria feedback de Bom, Carga, Baixo ou Ruim (Substituir) e 

tensão real da bateria.”  

Ora, se a mesma proposta comercial apresentada pela empresa Caravan do Brasil informa que 

a alimentação a ser fornecida é de 12 VDC, e a mesma proposta comercial apresentada pela 

empresa 3G ENGENHARIA também informa a mesma alimentação, elas se comunicam e se 

equiparam em conteúdo material. 

O que causa de certa forma estranheza é a desclassificação sem fundamentação válida para o 

erro material percebido no catálogo apresentado por este licitante, sem receber este licitante 

qualquer diligência por parte desta administração.  

Deveras a empresa Caravan do Brasil apresentou catálogo com erro material, passível de 

correção e saneamento.  Não obstante a empresa 3G viciou a sua proposta omitindo em seu 

catálogo as informações de alimentação do equipamento. Onde fica o princípio da isonomia no 

caso em tela? Como é possível a desclassificação de uma proposta por erro material e a recepção 

e classificação de outra proposta com vício material?   

Vejamos o que diz o entendimento quando da habilitação técnica em Acordão de número TCU 

1452/2015 sobre a matéria, “O edital da licitação não pode conter exigências de habilitação 

técnica que não guardem correspondência com o regramento próprio da atividade demandada, 

sob pena de criar restrição arbitrária e indevida à participação de potenciais interessados.” 

(Acórdão 1452/2015-Plenário | Relator: MARCOS BEMQUERER) 

Não encontramos em edital as justificativas válidas tampouco o estudo técnico que demanda 

tal motivação para apreciação e provimento de desclassificação fundadas apenas em 

argumentos subjetivos, o que jaz ainda comprovem a necessidade obrigatória de o equipamento 

ter 12 VDC, fato que fere o entendimento do TCU, à saber “As exigências técnicas em 

procedimentos licitatórios devem ser feitas com base em estudo técnico que comprove a sua 

necessidade.” (Acórdão 2406/2006-Plenário | Relator: MARCOS VINICIOS VILAÇA) 

Não obstante, “Não devem ser incluídas nos instrumentos convocatórios exigências não 

previstas em lei ou irrelevantes para a verificação da qualificação dos licitantes, sob pena de se 

infringir o princípio básico da competitividade.” (Acórdão 1745/2009-Plenário | Relator: 

MARCOS BEMQUERER) 



Ainda; “As exigências relativas à qualificação técnica devem ser motivadas e se ater ao mínimo 

necessário à execução do objeto, de modo a evitar a restrição ao caráter competitivo do 

certame.” (Acórdão 450/2008-Plenário | Relator: RAIMUNDO CARREIRO) 

Da máxima se extrai; “A Administração deve fundamentar tecnicamente quaisquer exigências 

de especificações ou condições com potencial de restringir o universo de competidores, assim 

como evitar o detalhamento excessivo do objeto, de modo a não direcionar a licitação.” 

(Acórdão 2407/2006-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER)  

Esgotando a matéria “As exigências de atributos técnicos inseridas no edital devem ser 

absolutamente relevantes e proporcionais ao fim que se busca atingir com a realização da 

licitação, isto é, pertinentes para o específico objeto que se intenta contratar. Para se legitimar 

determinada restrição em processo licitatório, deve ser apresentada a devida justificativa 

técnica e/ou econômica para tal.” (Acórdão 445/2014-Plenário | Relator: JOSÉ JORGE) 

A jurisprudência do TJDF é neste entendimento; 

REMESSA OFICIAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO NO CERTAME.  
REGULARIDADE FISCAL .  
1 - A INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
NÃO DEVE SER RESTRITIVA, DESDE QUE NÃO POSSIBILITEM QUALQUER 
PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO E AOS INTERESSADOS NO CERTAME, É DE TODO 
CONVENIENTE QUE COMPAREÇA À DISPUTA O MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE 
INTERESSADOS, PARA QUE A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SEJA ENCONTRADA 
EM UM UNIVERSO MAIS AMPLO. 
2 - O ORDENAMENTO JURÍDICO REGULADOR DA LICITAÇÃO NÃO PRESTIGIA 
DECISÃO ASSUMIDA PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO QUE INABILITA 
CONCORRENTE COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA IMPERTINENTE OU 
IRRELEVANTE PARA O ESPECÍFICO OBJETO DO CONTRATO, FAZENDO 
EXIGÊNCIA SEM CONTEÚDO DE REPERCUSSÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO JURÍDICA, DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DA CAPACIDADE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA E DA REGULARIDADE FISCAL. (Acórdão 160485, 
20010110632145RMO, Relator: VASQUEZ CRUXÊN, 3ª Turma Cível, data de 

julgamento: 26/8/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 25/9/2002. Pág.: 46) 
 

 

Como bem lembra a doutrina; 

 
O rigor formal, nesse sentido, não pode servir à dificultação da finalização do 

próprio procedimento, acabando por atender a fins escusos e não aos previstos 

até mesmo no texto constitucional. Isso porque a licitação envolve interesses 

econômicos de toda ordem de grandeza, pois que se relaciona, intimamente, 

com a ação administrativa do Estado em suas relações negociais com o 

particular.  Os aplicadores do Direito, além do conhecimento técnico, devem 

deter senso para desentocar interesses escusos e barrar-lhes o passo. A 

licitação não é um concurso de destreza destinado a selecionar o melhor 

cumpridor de edital. Ademais, o formalismo encontra conteúdo na seleção da 

proposta mais vantajosa, sendo nulo o procedimento quando qualquer fase 

não for concretamente orientada nesse sentido. 

 

Ante todo o exposto, cumpre informar ainda que é possível a existência do fornecimento deste 

fabricante dos itens solicitados no item 3 com a alimentação de 12 VDC, conforme solicitado no 

termo de referência deste edital, assim como já firmado em proposta comercial desta empresa. 



Dado a matéria esgotada, resta o pedido. 

 

DO PEDIDO  

 

1. Com fulcro no art. artigo 44 do Decreto 10.024/2019 que seja conhecido este recurso, 

bem como sua tempestividade e legitimidade; 

2. Que proceda a autoridade à revisão quanto da decisão de desclassificação face esta 

proponente e promova a classificação da proposta apresentada e sua respectiva 

habilitação jurídica; 

3. Que promova diligência caso julgue necessitar de qualquer apresentação quanto à 

composição técnica , ou especificação técnica dos produtos propostos nos supracitados 

itens do lote 3; atendendo por excelência o Paragráfo Único do artigo 47 do DECRETO 

10.024/2019 e subsidiariamente o §3º do art. 43 da Lei 8666/93, dando assim maior 

celeridade e transparência ao certame; 

4. Que promova a autoridade o atendimento integral aos pedidos 1,2, e 3 deste recurso. 
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