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PROCEDIMENTO SEI Nº 19.09.02007.0010877/2020-30 
ASSUNTO: RECURSO HIERÁRQUICO. 
INTERESSADA: G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ n° 36.668.854/0001-98 
EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 
OBJETO: Licitação para aquisição de equipamentos de foto e vídeo 

 
DECISÃO Nº 02/2022 

 
Trata-se de decisão sobre Recurso interposto pela empresa G2B COMERCIO E REPRESENTACOES 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.668.854/0001-98, doravante denominada Recorrente, contra 
a decisão da Pregoeira que a desclassificou no Pregão Eletrônico em epígrafe, relativamente ao 
LOTE 1. 
 
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
 
A previsão legal do instituto do recurso hierárquico em processo licitatório, notadamente ao que 
se refere à modalidade pregão eletrônico, no âmbito do Estado da Bahia, jaz na Lei Estadual nº 
9.433/2005, e no Decreto nº 19.896/2020. Em semelhantes termos, consigna a PARTE V, Seção VI, 
do instrumento convocatório. 
 
Por outro lado, as peças recursais, ao serem interpostas, devem respeitar os requisitos dispostos 
nos artigos 9º e 15 da Lei Estadual nº 12.209/2011, observadas demais disposições contidas no 
diploma legal, a saber: 
 

Art. 9º - São legitimados para postular no processo administrativo: 
I - a pessoa física, jurídica ou associação, titular de direito ou interesse individual, ou no 
exercício de representação; 
II - aquele que, sem ter dado início ao processo, tenha direito ou interesse que possa ser 
afetado pela decisão adotada; 
III - a pessoa física ou jurídica, quanto a direitos e interesses coletivos e difusos. (...) 
 
 Art. 15 - O requerimento inicial, devidamente datado e assinado pelo postulante ou pelo seu 
representante legal, será formulado por escrito e conterá os seguintes requisitos: 
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 
II - qualificação do postulante, com indicação do domicílio; 
III - instrumento de mandato, quando assistido por representante legal; 
IV - local para recebimento das comunicações, inclusive endereço eletrônico, se for o caso; 
V - pedido, com exposição dos fatos e fundamentos; 
VI - indicação das provas que pretende ver juntadas aos autos e que se encontrem em poder 
do órgão ou entidade competente para apreciação do pedido. (...) 
 
Art. 54 - Das decisões definitivas no processo cabe recurso hierárquico, devolvendo o 
conhecimento da matéria impugnada. 
(...) 
§ 2º - O recurso hierárquico conterá os motivos de fato e de direito que fundamentam o pedido 
de nova decisão e será dirigido à autoridade que a proferiu, a qual, se não a reconsiderar no 
prazo de 10 (dez) dias, o encaminhará à autoridade superior. (...) 
 
Art. 57 - A interposição de recurso independe de caução ou depósito prévio. 
 
Art. 58 - São legitimados para recorrer: 
I - os postulantes relacionados no art. 9º desta Lei; 
II - aqueles que forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. (...) 
 
Art. 60 - O recurso não será conhecido quando interposto: 
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I - fora do prazo; 
II - perante órgão incompetente; 
III - por quem não tenha legitimação; 
IV - depois de esgotados todos os recursos cabíveis na esfera administrativa. (...) 
 
§ 2º - O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato 
ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. 
 
Art. 61 - Conhecido o recurso, a autoridade competente intimará os demais interessados para, 
no prazo de 10 (dez) dias, ou em outro prazo fixado em lei específica, apresentarem alegações. 

 
A par dos regramentos de admissibilidade acima explicitados, em sucinto exame preliminar acerca 
do recurso interposto, tem-se que: 

 
1.1 TEMPESTIVIDADE: A Recorrente apresentou tempestivamente o recurso hierárquico, 
considerando-se que, conforme art.  32, §1º, do Decreto estadual nº 19.896/2020, o termo 
final para interposição se deu no dia 25/01/2022, e a empresa encaminhou a peça recursal 
naquele mesmo dia, conforme constante no sistema eletrônico de licitações. 
 
1.2 COMPETÊNCIA: O recurso foi dirigido à pregoeira que proferiu a decisão combatida, 
conforme preceitua o art. 54, §2º, da Lei Estadual nº 12.209/2011.  

 
1.3 LEGITIMIDADE: Entende-se que a empresa Recorrente é parte legítima, conforme análise 
dos artigos 9º, II, e 58, I, da Lei Estadual nº 12.209/2011, combinados com o art. 121 da Lei 
estadual nº 9.433/2005. 
 
1.4 DEMAIS REQUISITOS DE FORMA E MATÉRIA: Quanto ao conteúdo, em observância aos arts. 
15 c/c 54 e 60 da lei Estadual nº 12.209/2011, tem-se que: indica órgão e autoridade 
administrativa a quem se dirige; identifica a recorrente, a qual se encontra representada por 
pessoa física, e contém apertado arrazoado com identificação da decisão a ser atacada, os 
pedidos formulados e exposição de fundamentos, apesar de não haver indicação expressa às 
irregularidades documentais que ensejaram sua desclassificação. 

 
Por sua vez, verifica-se a incompletude da qualificação da postulante e de seus representantes, 
nos termos do art. 15, II e IV, da lei Estadual nº 12.209/2011 c/c o art. 319, II, do CPC.  
Entretanto, considerando a existência das informações pendentes/incompletas em outros 
documentos encartados no sistema eletrônico de licitações, de modo a afastar eventual 
hipótese de insegurança jurídica, evoca-se o princípio do formalismo moderado, para entender 
atendidos tais requisitos formais mínimos ao conhecimento da peça recursal. 

 
Deste modo, passa-se à análise do mérito do recurso interposto. 
 
2. DAS RAZÕES DA RECORRENTE 
 
Em apertada síntese, irresigna-se a recorrente contra a decisão da Pregoeira que a desclassificou 
relativamente ao LOTE 1 do Pregão Eletrônico nº 01/2022. 
 
Conforme se extrai do documento SEI nº 0278390, resumidamente a recorrente fundamenta seu 
pleito nas seguintes alegações: 
 

a) A existência de obrigatoriedade de se possibilitar a complementação de informação 
faltante através de saneamento, trazendo, para tanto, a reprodução textual de julgado 
do Tribunal de Contas da União; 
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b) A necessidade de aplicação do princípio da vinculação ao edital e da isonomia, a fim de 

reclassificar a Recorrente; 
 

c) A necessidade de aplicação do formalismo moderado, de modo a viabilizar a realização 
de saneamento por parte da recorrente.   

 
Por fim, requer a licitante ser declarada vencedora do certame, a anulação de “todas as fases da 
licitação ocorridas após o ato ilegal, convocando as empresas para nova sessão pública” e que a 
resposta do julgamento lhe seja encaminhada através de endereços eletrônicos específicos. 

 
3. DAS CONTRARRAZÕES  
 
Instada a se manifestar, a empresa declarada vencedora do LOTE 1, PUBLIC SHOP ELETRO 
ELETRONICOS EIRELI, deixou transcorrer in albis o prazo concedido para apresentação de 
contrarrazões. 
 
4. DA ANÁLISE DO RECURSO 
 
O mérito do recurso interposto questiona a decisão da pregoeira de desclassificação da empresa 
G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, na fase de classificação de proposta para o LOTE 1, 
motivada na ata da sessão pública nos seguintes termos:  
 

Pregoeiro 14/01/2022 
10:39:06 

Para G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Essa empresa 
terá 02 (duas) horas para envio de toda a documentação exigida 
na PARTE II do edital, relativamente ao LOTE 1 (G1). 
Encerramento do prazo às 12:38. 

 
Pregoeiro 14/01/2022 

10:47:58 
Para G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Sinalizo que o 
prazo de duas horas concedido é improrrogável 

 
Pregoeiro 14/01/2022 

12:11:02 
Para G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Peço que se 
atente ao prazo consignado 

 
Sistema 14/01/2022 

12:17:30 
 Senhor Pregoeiro, o fornecedor G2B COMERCIO E 
REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 36.668.854/0001-98, 
enviou o anexo para o grupo G1. 

  

 Pregoeiro 14/01/2022 
12:27:20 

 Para G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Prezada 
licitante, acuso recebimento de anexo. Como ainda resta tempo, 
peço que verifique os documentos encaminhados, para 
confirmar o envio de todos aqueles exigidos na PARTE II, já que 
não será possível posterior diligência para envio de documento 
não apresentado. 

  

 Pregoeiro 14/01/2022 
12:27:51 

 Para G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Peço que 
verifique, especialmente, o envio das declarações exigidas em 
edital 

  

 Pregoeiro 14/01/2022 
12:30:04 

 Para G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Ademais, 
sinalizo que a assinatura da proposta ajustada enviada está 
ilegível 

  

 Sistema 14/01/2022 
12:30:45 

 Senhor fornecedor G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, 
CNPJ/CPF: 36.668.854/0001-98, solicito o envio do anexo 
referente ao grupo G1. 

  

 Pregoeiro 14/01/2022 
12:31:00 

 Para G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Deixarei o 
campo de anexo reaberto 

  

 36.668.854/0001-98 14/01/2022 
12:41:16 

 ok iremos anexar   
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 Sistema 14/01/2022 
12:41:32 

 Senhor fornecedor G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, 
CNPJ/CPF: 36.668.854/0001-98, o prazo para envio de anexo 
para o grupo G1 foi encerrado pelo Pregoeiro. 

  

Pregoeiro 14/01/2022 
12:42:00 

 Para G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Finalizado o 
prazo às 12:38, verifica-se que essa empresa deixou de enviar, 
dentro do prazo consignado, as declarações exigidas no item 5, 
alíneas "b" e "c" da PARTE II do edital, cujos regramentos 
constam no item 9 na mesma Parte do instrumento 
convocatório. 

  

 36.668.854/0001-98 14/01/2022 
12:42:59 

 Favor reabrir o anexo   

 Pregoeiro 14/01/2022 
12:43:08 

 Para G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Ademais, 
observa-se que a assinatura do documento de proposta de 
preços ajustada está ilegível, conforme informado 
anteriormente. 

  

 Pregoeiro 14/01/2022 
12:44:17 

 Para G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - por tal razão, 
essa empresa será desclassificada do certame, nos termos do 
item 7 da parte II, e item 32 da PARTE V do edital. 

  

 36.668.854/0001-98 14/01/2022 
12:46:29 

 Nossa empresa iria ajustar a proposta, temos esse direito   

 Pregoeiro 14/01/2022 
12:46:43 

 Para G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Conforme 
informado anteriormente, o prazo de duas horas consignado 
era improrrogável, de modo que não será admitida, neste 
momento, a reabertura do campo de anexo, em respeito aos 
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da 
isonomia entre participantes. 

  

 Pregoeiro 14/01/2022 
12:49:37 

 Para G2B COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - Prezada 
licitante, peço que verifique o item 27 da PARTE V do edital, o 
qual veda a concessão de novo prazo para apresentação de 
documentação não ofertada dentro do prazo originalmente 
exigido. Deste modo, ante a ausência de apresentação das 
declarações, torna-se despicienda qualquer diligência visando o 
saneamento da proposta ajustada. 

  

(grifamos) 
 
Em complementação ao quanto manifestado em chat, cumpre-nos detalhar as razões da 
desclassificação da Recorrente, conforme regramentos contidos em edital. Senão vejamos: 
 
Determina a PARTE II, combinada com a PARTE V, ambas do edital, a obrigatoriedade de 
apresentação dos documentos a seguir listados, após o encerramento da fase de lances, mediante 
convocação do(a) Pregoeiro(a), no prazo máximo de 02 (duas) horas: 

 
PARTE II: 
 
5. Documentação a ser anexada pela(s) licitante(s), através de campo próprio de envio de 
anexos no sistema, quando da respectiva convocação pelo(a) pregoeiro(a) responsável pela 
condução do certame: 
 
a) PROPOSTA DE PREÇOS, ajustada aos preços finais ofertados pela licitante convocada, de 
acordo com as regras e condições deste edital. 
b) DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2019 – CNMP (Conselho Nacional do 
Ministério Público); 
c) DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE, relativa aos documentos digitais e/ou digitalizados 
enviados pela licitante no curso do certame. 
d) PROCURAÇÃO ou DOCUMENTO DE OUTORGA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO LEGAL 
DA EMPRESA, salvo se constar como documento de habilitação jurídica inserido 
previamente em sistema.  
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7. A ausência de apresentação integral da documentação supra indicada (cláusula 5), ou a 
apresentação em desacordo com os regramentos constantes nas Seções desta PARTE II do 
Edital, implicarão na desclassificação da licitante, respeitadas as regras relativas à 
possibilidade de realização de diligências, conforme SEÇÃO IV da PARTE V do edital. 
 
PARTE V: 
 
18. O prazo para envio da proposta de preços ajustada e demais documentos requeridos 
pelo(a) Pregoeiro(a) será de 02 (duas) horas, contadas a partir da convocação feita via 
mensagem em sistema. 

 
20. Recebida a proposta ajustada e demais documentos indicados na PARTE II, será iniciada a 
etapa de aceitação de proposta de preços, de modo que o(a) Pregoeiro(a) examinará a 
documentação apresentada pela licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar 
para cada item ou lote, conforme o caso. 
 
20.1. O(a) Pregoeiro(a) verificará o envio tempestivo de todos os documentos indicados na 
SEÇÃO II da PARTE II deste edital, sob pena de desclassificação da licitante. 
 
23. A ausência de envio de quaisquer dos documentos listados na SEÇÃO II da PARTE II deste 
edital, ou o envio com irregularidade frente às exigências editalícias, implicará na 
desclassificação da licitante, à exceção das seguintes hipóteses: 
 

a) Ausência de apresentação de documento sob a forma exigida na PARTE II, mas cujo 
conteúdo tenha sido apresentado no bojo de outro arquivo, desde que presentes 
todos os requisitos materiais e substanciais correspondentes previstos em edital, e 
que o documento ofertado seja juridicamente apto e adequado para atender à 
finalidade do regramento editalício; 
 

b) Possibilidade de realização de diligência a cargo da licitante para suprir 
irregularidade sanável, a exemplo da ausência parcial de informação em 
documento apresentado, nos termos da Cláusula 27 desta PARTE V; 
 

c) Possibilidade de realização de diligência pela Administração, nos termos da Cláusula 
28 desta PARTE V, desde que esta se demonstre apta a suprir a informação que 
deveria constar em documento obrigatório.  
(...) 

 
27. Na forma de diligência, poderão ser solicitados à licitante documentos complementares, 
a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente, inclusive para 
esclarecer dúvidas ou suprir a ausência de alguma informação na documentação exigida e 
apresentada anteriormente, respeitada a isonomia entre os participantes. 
 
27.1 Não será cabível diligência para concessão de novo prazo para apresentação de 
documento que não tenha sido enviado no prazo originalmente exigido, situação que 
configuraria indevida comprovação posterior de requisito de aceitação de item ofertado 
e/ou de condição habilitatória. 
(grifamos) 

 
No caso concreto, tem-se que a Recorrente, tendo sido convocada para a apresentação de 
proposta ajustada e demais documentos exigidos pela PARTE II do edital, a mesma somente fez a 
juntada de proposta e outros documentos não exigidos em edital, tendo deixado de apresentar, 
no prazo consignado, os documentos exigidos pelo item 5, alíneas “b” e “c” da PARTE II do 
instrumento convocatório. 
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Neste sentido, destaca-se que esta pregoeira, no curso do prazo concedido, alertou a licitante 
sobre a improrrogabilidade do prazo, bem assim sobre a necessidade de envio de toda a 
documentação exigida na PARTE II, tendo, inclusive, ressaltado a necessidade de envio dos 
documentos faltosos. 
 
Ademais, mesmo tendo a licitante enviado sua documentação próxima ao encerramento do 
prazo, esta pregoeira buscou fazer uma verificação preliminar, e, ainda dentro do prazo 
concedido, sinalizou a necessidade de verificação da incompletude dos documentos enviados. 
Contudo, observou-se que, somente após o fim do prazo de 02 (duas) horas, houve manifestação 
da licitante, a qual requereu a reabertura do campo de envio de anexos para “ajustar a proposta”. 
 
Nestes termos, foi informado que, conforme previsão expressa no item 27.1 da PARTE V do edital, 
não seria possível a concessão de novo prazo (aqui incluída a prorrogação) para que a licitante 
fizesse o envio dos documentos ausentes. E, por conseguinte, não haveria razão para diligência 
visando o ajuste no documento de proposta (o qual se encontrava com assinatura ilegível), uma 
vez que configurada hipótese de desclassificação da empresa. 
 
Entende-se que tal conduta feriria os princípios do julgamento objetivo, da vinculação ao 
instrumento convocatório e da isonomia entre participantes.  
 
Isto porque, uma vez encerrado o prazo de questionamentos/impugnações e aberta a sessão 
pública, encerra-se a possibilidade de alteração do instrumento convocatório, cujos ditames 
devem obrigatoriamente serem seguidos pela Comissão, nos exatos termos ali contidos, não 
sendo cabível acréscimo ou supressão de requisitos, conforme preceitua o art. 90 da Lei estadual 
nº 9.433/2005, in verbis: 
 

Art. 90 - A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 
qual se acha estritamente vinculada. 

 
Sendo assim, considerando que o instrumento convocatório não prevê a possibilidade de 
prorrogação do prazo para apresentação da proposta ajustada e demais documentos exigidos na 
PARTE II, além de vedar a possibilidade de diligência para a apresentação de documento faltoso, 
não poderia a pregoeira, no caso concreto, decidir por estabelecer novas condições ou afastar as 
regras e exigências contidas em edital, como seria a pretensa hipótese de se possibilitar novo 
prazo à licitante. 
 
Pelos mesmos fundamentos, não merece prosperar o argumento da licitante no sentido da 
aplicabilidade do princípio do formalismo moderado ao presente caso. 
 
Isto porque não se deve evocar tal princípio a fim de justificar afronta ou descumprimento a 
regramento expresso em edital, como a apresentação tempestiva de documentação. 
 
Deste modo, não há que se falar formalismo excessivo ou em ausência da razoabilidade ou 
proporcionalidade na decisão de desclassificação pela pregoeira, a qual, tão-somente, analisou o 
(des)cumprimento de uma condição do Edital de conhecimento prévio pela licitante, condição 
esta que visa conferir a indispensável segurança à Administração, especialmente em se tratando 
de dispêndio de recursos públicos.   
  
Não procede, portanto, a alegação de formalismo excessivo da pregoeira quando esta exige o 
cumprimento de requisitos editalícios nos seus exatos termos, tal qual o caso sob análise, no qual 
não houve apresentação regular e tempestiva de documentação obrigatória.  
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Pelos mesmos fundamentos, não prospera o argumento da empresa de que a Administração 
poderia realizar diligência, visando sanar o vício apontado na documentação.   
  
O edital tem claramente definidas as regras para realização de diligência na sua PARTE V, cujo item 
27.1 informa que não é cabível diligência para suprir ausência de apresentação de documentação 
e foi o que ocorreu.   
  
Ademais, o item 27 é claro ao definir que a apresentação de documentos adicionais somente é 
possível para esclarecer dúvidas ou suprir lacunas na documentação apresentada anteriormente, 
o que não se aplicaria ao caso em tela, uma vez que a diligência ventilada pela recorrente 
significaria na apresentação de nova documentação. Tal conduta, logo, não tem guarida no 
instrumento convocatório.  
  
Reforça-se: a realização de diligência é uma faculdade da Administração, e se presta tão somente 
para dirimir dúvidas ou ainda complementar as informações que foram prestadas, não para 
possibilitar a juntada de novos documentos, documentos estes que deveriam ter sido 
encaminhados dentro do prazo concedido em sistema e juntamente com a proposta.  
  
Ademais, reitera-se que a Administração se vincula ao Edital tal qual a recorrente, de modo que a 
exigência a esta imposta é igualmente imposta à Administração, a quem incumbe cumprir os 
estritos termos do edital, aplicando-o de modo indistinto e objetivo a todas as licitantes, agindo 
de forma isonômica. Não foi outra a postura adotada por esta pregoeira.  
 
Por sua vez, no que se refere ao argumento da licitante sobre “recente decisão do Tribunal de 
Contas da União”, depreende-se que, em que pese não constar expressamente na peça recursal, 
refere-se a licitante ao Acórdão nº 1211/2021. 
 
Sobre tal julgado, inicialmente, cumpre-nos observar que não se trata de decisão uniforme nem 
consolidada na jurisprudência e/ou na doutrina, além de não possui efeito vinculante para além 
das partes a que se refere. Ademais, tal decisão pauta-se em discussão sobre os limites 
interpretativos do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
 
Nesse diapasão, pontua-se que esta Administração se submete a legislação estadual própria, a 
qual regulamenta as licitações na modalidade pregão eletrônico, qual seja o Decreto Estadual (BA) 
nº 18.986/2020. Tal normativo, em semelhantes (mas não idênticos) termos ao Decreto Federal 
nº 10.024/2019, veda expressamente a inclusão posterior de elemento que devesse constar 
originariamente dos documentos de proposta e/ou habilitação, a saber: 
 

Art. 28 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas no edital. 
 
§ 3º - Caso seja necessário, o pregoeiro poderá solicitar documentos 
complementares à proposta, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou 
jurídica pré-existente, os quais deverão ser apresentados em formato digital, via 
sistema, no prazo definido no instrumento convocatório, assegurado o lapso mínimo 
de 02 (duas) horas a contar da solicitação, sendo vedada a inclusão de elemento que 
devesse constar originariamente da proposta. 
 



                                                              

 

 

 

Página 8 de 11 

 

Art. 30 - O pregoeiro conferirá e examinará os documentos de habilitação, emitindo 
o Certificado de Registro das empresas cadastradas e verificando a regularidade da 
documentação exigida no instrumento convocatório. 
 
§ 3º - Caso seja necessário, o pregoeiro poderá solicitar documentos 
complementares à habilitação, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou 
jurídica pré-existente, os quais deverão ser apresentados em formato digital, via 
sistema eletrônico, no prazo definido no instrumento convocatório, assegurado o 
lapso mínimo de 02 (duas) horas a contar da solicitação, vedada a inclusão posterior 
de elemento que devesse constar originariamente dos documentos de 
habilitação. 
(grifamos) 

 
Além disso, e conforme sinalizado, tem-se que o conteúdo do julgado aventado além de não 
possuir caráter vinculante, não representa entendimento pacificado sequer no próprio Tribunal 
de Contas da União, cumprindo-nos, a título de exemplo, trazer à baila o Parecer nº 
00006/2021/CNMLC/CGU/AGU, proferido pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações e 
Contratos (CNMLC) da Advocacia-Geral da União, sobre o tema em questão: 
 

1. Chegou ao conhecimento desta Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos 

(CNMLC) que o Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) exarou o Acórdão 1211/2021, 
em que decidiu:                              

9.4. deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas 
e/ou habilitação, deve sanear eventuais 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, nos termos dos arts. 8º, 
inciso XII, alínea “h”; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação 
à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 
64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, 
comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, 
que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, 
por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro; (...) 

6. Desse modo, aparentemente, a posição externada pela Corte de Contas diverge da 
orientação adotada nos modelos da AGU. (...) 
20. Dito de outro modo, embora a Corte de Contas afirme que esteja apenas interpretando 
o Decreto, está de fato afastando norma expressa e vigente.  
21. O próprio Ministério da Economia, ao ser ouvido pelo TCU no caso que deu origem ao 
Acórdão supracitado, apontou que não caberia a complementação de documento 
inexistente, pois isso contrariaria o Decreto.  
22. Ao se admitir que os licitantes apresentem documentos em momento posterior à 
abertura da sessão, essa permissão acarreta a ineficácia da norma que exige apresentação 
antes da sessão. (...) 
25. Não é por demais acrescer que essa posição do Tribunal de Contas é diametralmente 
oposta à esposada em recentes acórdãos da própria Corte, que analisaram a mesma 
questão. (...) 
30. Não bastasse a presunção de validade do Decreto, o próprio TCU sequer a questionou. 
Restringiu-se a afirmar que seria possível, por via interpretativa, alterar o procedimento do 
pregão eletrônico. Ocorre que, no caso, essa postura pretensamente interpretativa parece 
ter extrapolado os limites semânticos do texto do Decreto, algo que não é adequado. (...) 
44. O que pode ocorrer na prática, como apontou o TCU, é a possibilidade de eventualmente 
uma licitante com melhor proposta possuir condições de habilitação, mas ser inabilitada por 
falhas na apresentação dos respectivos documentos. Nessa hipótese, de fato, a 
Administração acabaria contratando outra licitante, que eventualmente poderia ter uma 
proposta menos vantajosa. Mas, embora a solução proposta pelo TCU, de admitir 
apresentação posterior de documentação de habilitação, possa, em tese, levar à 
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contratação de proposta mais vantajosa, esse resultado não será algo inevitável e 
necessário. Dito de outro modo, nada garante que uma licitante que falhou na apresentação 
de sua documentação irá sanar a falha se lhe for dada nova oportunidade.  
45. Quanto a esse aspecto, o próprio §3º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993, utilizado como 
fundamento para permitir essa nova oportunidade, também pode ser interpretado como 
vedação a esta permissão. Com efeito, embora ele permita “em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo”, ele deixa claro que é “vedada a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar originariamente da proposta.”  
46. Não se vê como superar essa vedação de apresentação posterior de documento que já 
deveria ter sido apresentado. (...) 
50. Não é demais lembrar também que, se por um lado, o entendimento do TCU poderia 
eventualmente, em princípio, atender ao princípio da busca da proposta mais vantajosa, por 
outro, ele ofenderia o princípio da legalidade, que tem sede no mesmo dispositivo legal. 
Com efeito, a legalidade não determina apenas o cumprimento da lei em sentido estrito. 
Obriga sim à observância de toda a cadeia normativa, em todos os seus níveis hierárquicos, 
desde a Constituição até a norma de menor nível, editadas, obviamente, cada qual com 
respeito às respectivas normas superiores. (...) 
58. O que importa registrar aqui é que as decisões do TCU em geral possuem importante 
caráter orientativo para a Administração Pública. Porém, elas são vinculantes, em 
princípio, apenas para as partes envolvidas no processo a que se referem. (...) 
61. Para que os órgãos da Administração Pública tenham segurança no exercício de suas 
atribuições e notadamente na aplicação desse Decreto, ainda que de forma distinta da 
posição do TCU no Acórdão 1211/2021, é importante registrar que, além da ausência de 
efeito vinculante desse Acórdão, como dito acima, não se pode olvidar que a Advocacia-
Geral da União também possui competência constitucional para orientar a aplicação das 
normas. (...)  
64. Ante o exposto, opina-se para que se mantenha a observância das normas do Decreto 
nº 10.024, de 2019, que estabelecem a necessidade de apresentação de documentação de 
habilitação juntamente com a proposta e que não permitem apresentação posterior de 
documento não apresentado, razão pela qual não se vê necessidade de alterar os modelos 

de instrumentos convocatórios, ressalvada ulterior alteração do Decreto. 
(grifamos) 

 
Por tais razões, e considerando a existência de legislação estadual sobre a matéria, bem assim as 
previsões expressamente contidas em edital, entende-se não assistir razão a recorrente. 
 
No que se refere à alegação de que seria uma obrigação da pregoeira promover o saneamento de 
erro ou falha, entende-se igualmente que, no presente caso, não assiste razão à licitante, em 
respeito ao disposto no art. 31 do Decreto Estadual nº 19.896/2020, a saber: 
 

Art. 31 - O pregoeiro poderá, no julgamento das propostas e da habilitação, 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. 

 
Tal dispositivo legal permite que o(a) pregoeiro(a) realize o saneamento de erros ou falhas que 
não alterem a substância dos documentos. Contudo, não há como realizar saneamento de 
documento que não foi inserido em sistema dentro do prazo legal exigido.  
 
Diferentemente do quanto alegado, entende-se que tal conduta, além de colidir com os 
regramentos editalícios e com os princípios outrora citados, representaria indevida comprovação 
posterior de requisito de aceitação de proposta. 
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Em consonância com tal posição, aponta-se o entendimento da Advocacia Geral da União, no 
parecer acima referido, ao sinalizar que: 
 

(...) após a abertura da sessão pública, somente é permitida a apresentação de 
documentação complementar, que, segundo o §9º do art. 26, diz respeito aos 
“necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados”. 
(...) 
O próprio Ministério da Economia, ao ser ouvido pelo TCU no caso que deu origem 
ao Acórdão supracitado, apontou que não caberia a complementação de documento 
inexistente, pois isso contrariaria o Decreto. (...) 

 
Por sua vez, no que se refere ao argumento da licitante sobre a obrigatoriedade de lhe reclassificar 
no certame em respeito à vinculação ao instrumento convocatório, e tendo por fundamento o 
quanto disposto no item 18.1 da PARTE V do edital, vejamos o que dispõe tal regramento: 
 

18. O prazo para envio da proposta de preços ajustada e demais documentos requeridos 
pelo(a) Pregoeiro(a) será de 02 (duas) horas, contadas a partir da convocação feita via 
mensagem em sistema. 
 
18.1 Dentro do prazo assinalado pelo(a) pregoeiro(a), poderá a licitante ser convocada 
para envio de outras documentações complementares, necessárias à análise da adequação 
da oferta às especificações técnicas do objeto licitado, nestas abrangidas as documentações 
referidas no item 5.1 da PARTE II deste edital. 
 
18.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será 
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital e nas legislações aplicáveis. 
 
19. Documentos enviados após o final do prazo consignado, ou remetidos por meio diverso 
do sistema, serão considerados como não apresentados.  
 
(grifamos) 

 
A par do quanto previsto em edital, depreende-se que a previsão editalícia suscitada se apresenta 
justamente em modo diametralmente oposto ao quanto alegado. Isto porque, o item 18.1 sob 
comento é expresso ao delimitar que se refere a: 
 

a) Conduta a ser adotada dentro do prazo originalmente consignado de 02 (duas) horas; 
 

b) Documentação entendida como complementar, isto é, uma nova documentação, 
destinada a subsidiar a análise da adequação das especificações técnicas do(s) produto(s) 
ofertado(s) pela licitante.  

 
Nessa toada, veja-se que, dentre os inúmeros julgados do Tribunal de Contas da União aventados 
pela licitante em sua peça recursal, é possível observar que aquele Órgão não afasta o devido 
respeito à vinculação ao instrumento convocatório: 
 

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 
EDITAL. REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO 
APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu de forma escorreita 
pela ausência de cumprimento do requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório 
é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta exigência é expressa no art. 41 da 
Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas contidas no 
edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264), "a 
cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União do registro do alimento emitido 
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pela Anvisa", este deve ser o documento apresentado para que o concorrente supra o 
requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, se a empresa apresenta outra 
documentação - protocolo de pedido de renovação de registro - que não a requerida, não 
supre a exigência do edital. Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que 
não foi a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o 
princípio da igualdade entre os licitantes. 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA 
FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta 
sua proposta financeira sem assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a 
inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento 
convocatório e do julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não observou 
exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional da 
preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das 
propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a 
oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua 
proposta financeira, sob pena de a Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da 
obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. 

 
Assim sendo, entende-se igualmente não assistir razão à recorrente em tal alegação. 
 
Por fim, no que se refere à exigência da recorrente de que a divulgação do resultado da análise do 
recurso ocorra mediante envio de e-mails específicos indicados em peça recursal, entende-se não 
ser possível tal atendimento, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 
o qual expressamente indica, no item 43 da PARTE V, que as decisões dos recursos serão 
disponibilizadas em campo próprio no sistema eletrônico de licitação. 
 
 
5. CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto, recebo o Recurso formulado pela empresa G2B COMERCIO E 
REPRESENTACOES LTDA, para, no mérito, em observância aos princípios basilares aplicados às 
licitações públicas, às regras do Edital e à legislação que o rege, MANTER a decisão que 
desclassificou a empresa G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e, consequentemente, a que 
classificou, habilitou e declarou vencedora do LOTE 1 a empresa PUBLIC SHOP ELETRO 
ELETRONICOS EIRELI. 
  
Nada mais havendo a informar, submetem-se os autos à análise do assessoramento técnico-
jurídico, para que, em sequência, faça o recurso subir à Autoridade Competente Superior do 
Parquet, o Superintendente de Gestão Administrativa, a fim de que profira a decisão final acerca 
do recurso interposto. 
 

Salvador - BA, 15 de fevereiro de 2022. 
 

Fernanda da Costa Peres Valentim 
Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações 

Coordenação de Licitações 
Pregoeira 


