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PROAD N. 1792/2020 
Pregão Eletrônico nº 06/2021 
ASSUNTO: Decisão do Pregoeiro ao recurso interposto no âmbito do Pregão Eletrônico nº 06/2021. 
 
 
1. Trata-se da análise do recurso postulado pela empresa C. A. GUIDI EIRELI, CNPJ nº 

21.200.059/0001-01, contra a decisão praticada pelo Pregoeiro que aceitou e habilitou a EMPRESA 

VIZZEN COMERCIO E SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 

nº 32.986.160/0001-48 no âmbito do Pregão Eletrônico n.º 06/2021, cujo objeto refere-se ao 

registro de preços para aquisição de NOBREAKS para o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª 

Região, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital de Pregão 

Eletrônico acima mencionado. 

 

I- DA TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS 
 
2. A manifestação e motivações da intenção em recorrer foi apresentada, em tempo hábil, e 

registrada pela recorrente na própria Sessão Pública do Pregão Eletrônico n.º 06/2021, no dia 

05/05/2021 e registrada no Sistema Comprasnet, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação das razões que fundamentaram as suas alegações.  

 

3. Em igual prazo foi concedido para a apresentação das contrarrazões, a partir do término do 

prazo da empresa recorrente, caso entendessem necessário, estabelecido assim, o rito processual em 

consonância à Lei nº 10.50/2002 em seu art. 4º, Inciso XX c/c art. 44, § 2º do Decreto nº. 

10.024/2019. 

 

4. Dentro do prazo legal, devidamente registrados no Sistema Comprasnet, foram apresentadas 

as razões e as contrarrazões tempestivamente, nos termos do art. 44 do Decreto n. 10.024/2019 (que 

regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, no âmbito federal. 

 

II – DAS RAZÕES APRESENTADAS NO RECURSO DA EMPRESA C. A GUIDI EIRELI 
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5. Alega a recorrente C. A. GUIDI EIRELI, em síntese que: 

 

a) A licitante VIZZEN COMERCIO E SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 

LTDA não enviou a documentação de habilitação por completo dentro do prazo previsto, afrontando 

o que prevê o item 5.1 do edital; 

 

b) A licitante VIZZEN COMERCIO E SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 

LTDA não cumpriu a regra prevista no Art. 26 e seu §1º, do Decreto 10.024/2019, pois, deixou de 

apresentar no prazo previsto os documentos exigidos nos itens 9.7.2.1, 9.7.2.2, 9.7.2.4, conforme o 

rol de documentos abaixo: 

 

1.Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, assim como prova da regularidade 

para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

2. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) ou Certidão Positiva com 

efeitos de Negativa 

3. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Físicas ou Jurídicas, bem como no cadastro 

de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 

 

c) O rol de documentos acima deveria ter sido encaminhado antes do início da sessão 

pública. 

d). Por fim, postula, pela INABILITAÇÃO da licitante vencedora por não enviar as 

documentações de habilitação acima mencionadas, conforme prevê no Item 5.1 do Edital de Pregão 

Eletrônico nº 6/2020 e em consonância com § 1º, do Art. 25 do Decreto 10.024/2019. 

 

 

III – DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS 
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6. A empresa VIZZEN COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS LTDA apresenta suas contrarrazões, em virtude do recurso interposto pela 

empresa C. A. GUIDI EIRELI, alegando, resumidamente que: 

(...); 
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

 

9.1.1. SICAF; 

 

Como também em seu item 9.4: 

 

9.4. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação das licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos (parágrafo único, art. 

40 do Decreto nº.10.024/2019), em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto 

na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

 

Assim sendo, a empresa Vizzen enviou os Documentos conforme previsto em Edital em seu 

item 5.1 no tempo e prazo definidos, ao qual dentre toda a documentação, também estão 

inclusos os documentos do cadastro unificado, que estão descritos como: “Sicaf” e “CRC 

Sicaf”. 

 

No SICAF, todos os documentos como foi avaliado pelo ilustre órgão, constam dentro da 

validade na data do referido pregão, conforme podemos ver abaixo: 

 

I – Credenciamento; 

II - Habilitação Jurídica; 

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal Receita Federal e PGFN Validade: 

19/09/2021 

FGTS Validade: 06/05/2021; 

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 09/10/2021; 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal; 

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/06/2021; 

Receita Municipal Validade: 25/07/2021; 

V - Qualificação Técnica; 

VI - Qualificação Econômico-Financeira Validade: 31/05/2021. 
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Assim sendo, a empresa VIZZEN apresentou toda a documentação conforme SICAF e 

documentos anexados, comprovando os itens 9.7.2.1, 9.7.2.2, 9.7.2.3, e 9.7.2.4, conforme 

documentos: 

9.7.2.1 – Apresentado SICAF; 

9.7.2.2 – Apresentado SICAF; 

9.7.2.3 – Apresentado SICAF e documento chamado “CNDT.pdf”; 

9.7.2.4 – Apresentado SICAF, documento chamado “CNPJ.pdf” e “Ins Estad.pdf”. 

 
7. A licitante VIZZEN argumenta que apresentou sim toda a documentação solicitada em 

Edital e que a empresa C. A. GUIDI EIRELI, desconhece o Sistema de Cadastramento Unificado - 

SICAF ou ainda, tenta induzir o ilustre órgão ao erro. 

 

8. Por fim, postula o recebimento e processamento das presentes contrarrazões, no sentido de 

manter a decisão que julgou vencedora do pregão PE nº 06/2021 a empresa Vizzen Comercio e 

Serviços em Equipamentos Eletrônicos LTDA. 

 
IV– DA ANÁLISE DO PREGOEIRO AO RECURSO DA EMPRESA C. A. GUIDI EIRELI 

 

9. Imperioso ressaltar que todos os julgados da administração pública estão embasados nos 

princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, conforme segue:  

(...), 

 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 

(grifos nossos) 

 

10. Ressalte-se que tal disposição é corroborada pelo disposto no Decreto nº 10.024/2019:  

(...), 
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“Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da 

probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da 

competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.” (grifos nossos).  

 

11. Dito isso, passa-se a análise do mérito do recurso interposto pela empresa C. A. GUIDI EIRELI. 

 

a) DO NÃO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO POR COMPLETO 

DENTRO DO PRAZO PREVISTO: 

 

12. Alega a recorrente que a licitante habilitada deixou de apresentar documentação de habilitação 

no prazo previsto do edital, portanto, em desacordo com o que prevê o item 5.1 do Edital e a regra 

prevista no art. 26 e seu §1º, do Decreto 10.024/2019. 

 

13. Afirma a recorrente que não foram apresentados os documentos exigidos nos itens 9.7.2.1, 

9.7.2.2, 9.7.2.4 do Edital os quais, no seu entendimento, deveriam ter sido encaminhados antes do 

início da sessão pública. Os documentos são os relacionados abaixo: 

 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, assim como prova da regularidade para com a Fazenda 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

b) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 

apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa 

c) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Físicas ou Jurídicas, bem como no cadastro de 

contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

 

14. Primeiramente, cabe registrar que a empresa Vizzen Comercio e Serviços em Equipamentos 

Eletrônicos LTDA. enviou a documentação antes da data da abertura da sessão pública, conforme 

demonstra o PRINT da tela extraído do Compranset e apresentado abaixo: 
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15.Ao baixar o arquivo zipado (Item 1 – Docs  hab Vizzen.zip) enviado pela licitante VIZZEN 

COMÉRCIO E SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS EIRELI em 14/04/2021 constatamos a remessa 

de 25 documentos que se reportam a  habilitação da licitante, dentre os quais,  estão incluídos o 

Certificado de Registro Cadastral – SICAF, espelho da situação do fornecedor no SICAF com todos 

os níveis de cadastro regular, Prova do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e Prova da Inscrição no 

Cadastro Estadual. 

 

16. O edital, em seu item 5.3, prevê o seguinte regramento: 

 

(...), 

 

 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 
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17. Como se vê pela disposição editalícia acima transcrita, fica evidenciado que os licitantes podem 

NÃO apresentar os documentos de habilitação estabelecidos no item 9 do Edital, deste que tais 

documentos constem no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores Federal).  

 

18. Sendo assim, verifica-se que a empresa VIZZEN COMÉRCIO E SERVIÇO EM 

EQUIPAMENTOS EIRELI no cadastramento para participação no Pregão Eletrônico nº 06/2021, 

encaminhou certificado de credenciamento e situação regular no SICAF, conforme determinado pelo 

item 4.1 do Edital, e preencheu adequadamente, via sistema eletrônico, todos os campos exigidos 

pelo item 4.4 e seguintes pelo instrumento convocatório. 

 

19. O cadastro no SICAF, de acordo com a Instrução Normativa nº 03/2018, abrange os níveis de 

credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal federal e trabalhista, regularidade 

estadual/municipal e qualificação econômico-financeira: 

 

(...), 

 Art. 6º O cadastro no Sicaf abrange os níveis: I – credenciamento; II – habilitação 

jurídica; III – regularidade fiscal federal e trabalhista; IV – regularidade fiscal 

estadual, distrital e municipal; V – qualificação técnica; e VI – qualificação econômico-

financeira. 

 

20. Dessa forma, empresa VIZZEN COMÉRCIO E SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS EIRELI por 

possuir Certificado de Registro Cadastral (CRC) de NÍVEL MÁXIMO no SICAF e válido, atendeu 

a regra do item 5.3 do Edital, combinado como o disposto no § 2º, do art. 26, do Decreto n. 

10.024/2019, apresentando, assim, os documentos de habilitação previstos nos itens 9.7.2.1, 9.7.2.2, 

9.7.2.3 e 9.7.2.4 do Edital. 

 

21. Importante ainda destacar, que, em nenhum momento há registro no sistema de envio de novos 

documentos de HABILITAÇÃO da empresa VIZZEN COMÉRCIO E SERVIÇO EM 
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EQUIPAMENTOS EIRELI, o que, de fato, comprova obediência a regra estabelecida ao item 5.1 do 

Edital. 

 

22. Por fim, percebe-se claramente que em razão das regras do Edital e do Decreto nº 10.024/2019, 

mencionado de forma expressa no preâmbulo do instrumento convocatório, não restam dúvidas que 

está comprovada as condições de habilitação da empresa VIZZEN COMÉRCIO E SERVIÇO EM 

EQUIPAMENTOS EIRELI na presente licitação. 

 

23. Por todo exposto, com fulcro no art. 17, inciso VII, do Decreto nº 10.024/2019, sem nada mais 

evocar, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto pela C. A. GUIDI EIRELI. no processo 

licitatório referente ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2021 e,  no mérito, NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a empresa VIZZEN COMÉRCIO E SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS 

EIRELI habilitada e vencedora do item 1 no pregão eletrônico em comento. 

 

À consideração da autoridade competente. 

Encaminhe-se a decisão para análise e deliberação da Exmo. Desembargador Presidente, deste 
Regional 
 
Maceió, 17 de maio de 2021. 
 
 
 

Neivaldo Tenório de Lima 
Pregoeiro 
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