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Licitações

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ 16.233.439/0001-02
AVISO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021
O Município de Eunápolis, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna
público a todos os interessados que a empresa LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA - EPP Impetrou Recurso, Pregão Eletrônico nº 045/2021,
ficando assim aberto prazo para apresentação de contrarrazões, nos termos do
art. 109, da Lei de Licitações, contados nos termos do art. 110, do mesmo
diploma legal. Os documentos encontram-se a disposição no Núcleo de
Licitação e Contratos na Rua Arquimedes Martins, nº 525, Centauro, Eunápolis
– BA. Podendo ainda ser solicitado pelo e-mails: licitacao@eunapolis.ba.gov.br
Eunápolis, 19 de março de 2022. Josenei Barbosa Silva Santos - Pregoeiro.
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO, E RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO, DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS/BA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021.
LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP, devidamente qualificada nos
autos do certame em epígrafe, doravante “Recorrente”, vem tempestiva e mui respeitosamente à
presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições do artigo 43, inciso V, artigo 45, e artigo 109,
inciso I, alínea “b”, todos da Lei n.º 8.666/93; nos incisos X, XI, e XV e XVI do artigo 4º da Lei n.º
10.520/02; e, ainda, no artigo 44 do Decreto n.º 10.024/19, interpor
RECURSO ADMINISTRATIVO
em face da decisão que consagrou o licitante TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA como
arrematante do Lote 06 do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe; também,
da decisão que consagrou a licitante ALDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP com o terceiro
no ranking de classificação do aludido Lote.
Para tanto, a Recorrente vale-se das suficientes razões de fato e de direito delineadas
a seguir.
I.

DA POSSIBILIDADE DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA
De proêmio, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, o

ilustre Pregoeiro tem 05 (cinco) dias para reconsiderar a decisão vergastada. Se assim não o fizer,
deve encaminhar o presente Recurso Administrativo à Autoridade Superior competente para conhecêlo e, certamente, dar-lhe provimento.
II.

DO MÉRITO

1.

Em apertada síntese, trata-se de procedimento licitatório instaurado pela PREFEITURA

MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS, na modalidade Pregão, forma Eletrônica, tipo/critério de julgamento
“Menor Valor Global por Lote”, tendo por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para o
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À
MONTAGEM DE LABORATÓRIO MÓVEL PARA O USO DE ALUNOS E PROFESSORES EM SALA DE AULA
E AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PROFESSORES PARA FOMENTAR O
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USO DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR E PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO, nos quantitativos e
especificações discriminados no Processo Administrativo nº270/2021 e na forma do Termo de
Referência.
2.

Eis que Vossa Senhoria, ilustre Pregoeiro, procedeu para com a consagração do licitante

TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA como arrematante das 890 (oitocentas e noventa) unidades
de notebooks demandadas no Lote 06, e está em vias de prosseguir para com os procedimentos
pertinentes à adjudicação do aludido licitante. Também, Vossa Senhoria consagrou a licitante
ALDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP com o terceiro no ranking de classificação do
aludido Lote.
3.

Data maxima venia, Ilustre Pregoeiro, tais decisões não merecem nada além do que pronto

afastamento, na medida em que as licitantes em comento ofertaram equipamentos que claramente
não atendem a integralidade das especificações técnicas do Termo de Referência.
4.

Ocorre que o modelo de Laptop Inspiron 15 3000 Series 3501 Core i3 1005G1 8GB

DDR4 256GB SSD - i3501w010w, ofertado pelo licitante TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS
LTDA, para o Lote 06, não possui Gigabit Ethernet (1.000mbps), mas tão somente Fast Ethernet
(100mbps), vez que o aludido equipamento está sendo ofertado com a versão de processadores Intel
de 10ª geração, que possuem apenas 100mbps.
5.

Nessa esteira, cumpre esclarecer que os padrões Fast Ethernet e Gigabit Ethernet referem-se

à velocidade da conexão, via cabo, de dispositivos como os roteadores. De maneira geral, o Fast
Ethernet se refere a produtos que aceitam velocidades até 100 Mbps (Megabits por segundo). Já o
Gigabit, mais moderno, funciona com taxas de transferência acima disso — até 1 Gbps (Gigabit por
segundo). Por exemplo: se o seu roteador possuir porta para conexão com Internet com tecnologia
Fast Ethernet, você poderá utilizá-lo com planos de até 100Mbps. Se desejar velocidades superiores,
terá que partir para um produto com a tecnologia Gigabit Ethernet.
6.

Ademais, o modelo ofertado pela Recorrida não possui recursos de Wake on Lan (WOL) e não

possui o peso máximo de 1,800kg, vez que possui acima de 1.960kg.
7.

Vossa Senhoria pode constatar táis fatos atráves do catálogo oficial do fabricante DELL,

conforme link e printscreens abaixo. Senão vejamos:
https://dl.dell.com/topicspdf/inspiron-15-3501-laptop_users-guide_pt-br.pdf
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Imagem retirada da página 13 do catálogo oficial do fabricante (https://dl.dell.com/topicspdf/inspiron-15-3501laptop_users-guide_pt-br.pdf)
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Dessa forma conclui-se que o equipamento ofertado pela arrematante é inferior as

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, in verbis:
“11. CONECTIVIDADE
11.1 No mínimo 01 (uma) interface de rede por notebook.
11.2 Padrão de barramento PCI ou superior, on board integrado ao gabinete.
11.3 Interface de rede padrão Gigabit Ethernet.
11.4 Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de
10Mbps, ou 1000Mbps bem como no modo full-duplex.
11.5 Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para
10baseT (Ethernet) e IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 802.3ab
para 1000baseT (Gigabit Ethernet).
11.6 Deverá possuir recursos de Wake on LAN (WOL).
11.7 No mínimo 01 (uma) interface Wireless LAN por notebook.
11.8 A interface Wireless LAN deverá estar integrada ao gabinete do notebook sem a
utilização de slots PC Card ou Express Card.
11.9 Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11 AC (Dual Band)
11.10 Deverá possuir interface para comunicação wireless padrão Bluetooth 5.0 integrado.
11.11 A interface deverá estar integrada ao gabinete do notebook.
14. PESO E DIMENSÕES
14.1 O peso do notebook deverá ser no máximo de 1,800 Kg, inclusos o disco rígido
e a bateria principal.
14.2 A espessura (altura) do notebook deverá ser no Maximo de 2.10 cm em toda sua
extensão (frontal e traseira) com bateria instalada”

9.

Já o modelo de notebook POSITIVO N4340, ofertado pelo licitante ALDITEC - COMERCIO

E SERVICOS LTDA-EPP, para Lote 06, é equipado com o processador Intel Core i3-10110U, que
não possui 4.050 pontos no Passmark conforme exigido pelo edital, mas tão somente 4.011 pontos;
também não possui Bateria com no mínimo 40Wh de capacidade de carga, mas no máximo 36Wh e
não possui certificação EPEAT na categoria SILVER, vez que o aludido equipamento está classificado
na categoria Bronze.
10.

Vossa Senhoria pode constatar tais fatos através do catálogo oficial do fabricante POSITIVO,

bem como consulta aos sites do cpubenchmark e EPEAT. Senão vejamos:
https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Assets/Produtos/Documentos/243544.pd
f
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i310110U+%40+2.10GHz&id=3573
https://www.epeat.net/productdetails/536b27476cb14dbcb67e489e576db757?backUrl=%252Fcomputers-and-displays-searchresult%252Fpage-1%252Fsize25%253FmanufacturerId%253D306%2526productTypeId%253D185434

11.

Eis printscrens dos aludidos documentos:
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Imagem retirada da página 2 do catálogo oficial do fabricante
(https://www.revendedorpositivo.com.br/PositivoB2B/Assets/Produtos/Documentos/243544.pdf)
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Destarte, o modelo ofertado pelo licitante ALDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP,

terceiro colocado no Lote 06, não atende as especificações técnicas do Termo de Referência, in verbis:
“2.2 Processador com índice mínimo de 4.050 (quatro mil e cinquenta) pontos
tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark versão 10 disponível
no site: http://www.cpubenchmark.net/.
12.5 A capacidade de carga da bateria deverá ser de no mínimo 40 Watts.
12.8 A bateria deverá ser do tipo Ions de Lítio ou Polimero de Lítio de no mínimo
40Wh.
17.3 O modelo do equipamento deverá estar registrado no EPEAT (Eletric
ProductEnviroment Assessment) da Agência de Proteção Ambiental (EPA), na
categoria Silver ou superior, no site: https//www.epeat.net ou a certificação de
Rotulagem Ambiental ANBT, comprovando que o equipamento atinge as
exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação.”

13.

Pertinente salientar que os colaboradores da Recorrente já haviam informado todas as questões

em comento via e-mail. Todavia, não houve qualquer feedback a respeito.
14.

Data maxima venia, Vossa Senhoria, ilustre Pregoeiro, deve combater o descumprimento das

especificações técnicas por parte das licitantes em comento, já que é vosso poder-dever. Ademais,
uma vez que o Edital estabelece exigências categóricas acerca das especificações técnicas
demandadas, a Administração Pública a elas resta vinculada, dado que elas constituem critérios
objetivos de avaliação das propostas, não devendo, e não podendo, delas se desviar.
15.

Crucial salientar, ilustre Pregoeiro, que as especificações técnicas em comento são de suma

importância na garantia dos padrões de qualidade dos notebooks a serem adquiridos no Lote 06. Uma
vez estabelecida em Edital a título de exigência, torna-se critérios de avalição da aceitabilidade dos
produtos e da proposta como um todo, de forma que não pode ser aceito o descumprimento das
mesmas, conforme ocorrido no âmbito da proposta de todas as licitantes em comento.
16.

Destarte, as licitantes em comento devem ser desclassificadas, nos moldes do que dispõe o

Edital, in verbis:
"6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as
especificações exigidas no Termo de Referência.”
“10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.”
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“10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou
que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.”

17.

Isso porquanto não cumpriram com as regras do jogo, em manifesto descumprimento das

exigências editalícias!
18.

Ilustre Pregoeiro, Vossa Senhoria há de concordar: não há motivos para prosperar a

arrematação e as classificações indevidas. Data maxima venia, a não comprovação de atendimento à
integralidade das exigências editalícias consubstancia a inaptidão das propostas das licitantes em
comento, e o manifesto descumprimento do Edital, o que viola a isonomia entre os licitantes.
19.

Destaca-se o fato de que todos os procedimentos de natureza administrativa devem obedecer,

de forma integral, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e
eficiência previstos no artigo 37 da Constituição Federal, in verbis:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

20.

Nessa esteira, eventual adjudicação indevida do Lote 06 em nome de qualquer uma das

licitantes em comento, consolidaria evidente violação às disposições normativas de caráter editalício,
legal e principiológico a regerem o presente certame. Outrossim, vejamos o que dizem os artigos 3º,
41, o inciso V do 43 e o 45, todos da Lei n.º 8.666/93, in verbis:
“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.”
“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao qual se acha estritamente vinculada.”
“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de
avaliação constantes do edital;”
“Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de
licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos
de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de
acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua
aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.”
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Além destes, haveria violações, também, ao artigo 2º do Decreto n.º 10.024/19, que dispõe,

in verbis:
“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.
§ 2º As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da
administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.”

22.

Por terem as licitantes em comento apresentado propostas em evidente descumprimento às

exigências editalícias colacionadas in supra, eventual decisão de adjudicação do Lote 06 em seu
benefício perpetraria feridas de morte às máximes principiológicas licitatórias, mormente as do
julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, isonomia e, ainda, da
seleção da proposta mais vantajosa.
23.

Esse é o entendimento, exaustivamente firmado pelos Tribunais Superiores, mormente o

Egrégio Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
“AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 29.992 DISTRITO FEDERAL. RELATOR: MIN.
GILMAR MENDES. AGTE.(S) JORGE LUIS RIBEIRO. AGDO.(A/S): CESPE e UNB. 4. O edital
é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos.
5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental
a que se nega provimento.”

24.

Pertinente colacionar, também, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e da

Justiça Estadual:
“RECURSO ESPECIAL Nº 1.563.955 – RS. RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NÃO ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS PREVISTAS
EM EDITAL. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, assim
ementado (fl. 544): ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA
ENTRE OS LICITANTES. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio
ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que
descumpriu as exigências estabelecidas no ato convocatório. O afastamento dos
requisitos estabelecidos no edital privilegia a agravante em detrimento dos
demais interessados no certame, ferindo o princípio da isonomia dos
concorrentes. (...) O acolhimento da pretensão da impetrante, que deixou de
juntar os documentos exigidos pelo Edital, implica incontroversa fragilização e
ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
(STJ - REsp: 1563955 RS 2015/0269941-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data
de Publicação: DJ 02/05/2018).”
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“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCORRÊNCIA – NÃO
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL –
AUSÊNCIA DO 'FUMUS BONI IURIS' – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
princípio da vinculação ao edital impõe que a Administração e os licitantes
respeitem as normas estabelecidas no instrumento convocatório, sob pena de
nulidade dos atos praticados. 2. Evidenciado que o licitante descumpriu
exigências previstas no edital, bem assim que estas não são ilegais ou
manifestamente destituídas de razoabilidade, sua desclassificação do
certamente é medida que se impõe por ofensa ao princípio da vinculação ao
instrumento convocatório. 3. Agravo de Instrumento não provido.
(TJMS - AI: 14049893020188120000 MS 1404989-30.2018.8.12.0000, Relator: Des.
Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 20/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação:
22/03/2019).”

25.

No âmbito dos procedimentos licitatórios, o desrespeito às condições estabelecidas no

instrumento editalício e seus correlatos acaba por consubstanciar golpe fatal à máxime principiológica
da vinculação ao intrumento convocatório, que, consoante da douta lição de Maria Sylvia Zanella Di
Pietro1:
“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do
procedimento. Além de mencionado no artigo 3º da Lei n.º 8.666/93m ainda tem
seu sentido explicitado no artigo 41, segundo o qual “a Administração não pode
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação
das propostas se façam de acordo com os critérios de avaliação constantes no
edital. (...)”

26.

Pois bem, sem mais delongas, e firme nas suficientes razões de fato e de direito delineadas in

supra, aos pedidos.
27.

Nessa verve, a Recorrente salienta o fato de que, na remota hipótese de Vossa Senhoria, ilustre

Pregoeiro, não proceder com a desclassificação das licitantes em comento – o que se admite apenas
por cautela e amor ao debate –, a Representação/Denúncia para o Egrégio Tribunal de Contas do
Estado da Bahia (TCE/BA), bem como Mandado de Segurança em âmbito judicial, já estão prontos.
28.

Desnecessário que se chegue a tanto, não é mesmo, ilustre Pregoeiro?

29.

Pois bem: sem mais delongas, por guarida em todas as suficientes razões de fato e de Direito

delineadas in supra, a Recorrente requer o que se segue.

1

“Direito Administrativo”, 27ª ed., 2013, pp. 386 e 387.
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DOS PEDIDOS
Ante as razões expostas in supra, a Recorrente roga que Vossa Senhoria reconsidere

o decisum, de forma a proceder, por via de consequência, à desclassificação dos licitantes TECHSUS
SOLUCOES DIGITAIS LTDA e ALDITEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP para o Lote 06,
de forma que Vossa Senhoria proceda, consequente e subsequentemente, ao chamamento do ranking
de classificação para o aludido Lote.
Se assim não o fizer, que se digne Vossa Senhoria a encaminhar o presente Recurso
Administrativo à Autoridade Superior competente para conhecê-lo e, certamente, dar-lhe provimento.
Nestes termos, pede deferimento.
Brasília/DF, 18 de março de 2022.

LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP
CNPJ Nº 10.793.812.0001-95
SILVIO MOREIRA DOS SANTOS
CPF Nº 830.417.701-30
RG nº 1822305 SSP/DF SÓCIO

RAZÃO: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA – EPP
CNPJ: 10.793.812/0001-95 TEL.: 61 – 3968.9898 - CEP: 70.720-610
ENDEREÇO: ST SHCS CR 516 BLOCO B, Nº 69, PAVMTO1 PARTE C055, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70381-525
www.realinformatica.net.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BACBFUH8QWKLLZ9QOFK0DW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
19 de Abril de 2022
14 - Ano - Nº 8015

Eunápolis

ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE EUNAPOLIS/BA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N. 045/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA DESTINADOS À MONTAGEM DE LABORATÓRIO MÓVEL PARA O USO
DE ALUNOS E PROFESSORES EM SALA DE AULA E AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS
PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS PROFESSORES PARA FOMENTAR O USO DO
SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR E PEDAGÓGICO DESTE MUNICÍPIO.

A

TECHSUS

SOLUÇÕES

DIGITAIS

LTDA,

inscrita

ao

CNPJ:

30.703.534/0001-45, sediada Av. do Trabalho, 3170, Bairro São Francisco, Guanambi/BA,
CEP: 46.430-000, vem respeitosamente à vossa presença, com fundamento na lei nº
8.666/93, apresentar a presente:
CONTRARRAZÕES
ao inconsistente recurso apresentado pela empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
LTDA  EPP, empresa inscrita no CNPJ nº. 10.793.812.0001-95perante essa distinta
administração que de forma absolutamente brilhante havia classificado a recorrente.
DA TEMPESTIVIDADE
A presente Contrarrazão se encontra tempestiva e adequada, nos termos do artigo 4º,
inciso XVII da Lei 10.520/2002, conforme transcreve:
Art. 4º - A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados
e observará as seguintes regras:
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
End: Av. do trabalho, N° 3170  Bairro São Francisco, Guanambi  BA  CEP: 46.430-000.
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começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.

Desta forma, impõe-se a análise, e acolhimento das contrarrazões e provimento final,
tendo em vista que a mesma está sendo apresentada dentro do prazo estabelecido, nos
termos do edital e da legislação vigente.
DOS FATOS
A Prefeitura Municipal de Eunápolis/BA, representada pelo seu pregoeiro o Sr. Josinei
Barbosa Silva, realizou a Sessão Pública no dia 11 de fevereiro de 2022, referente ao
Edital do Pregão Eletrônico nº 0045/2021, Processo Administrativo nº 270/2021, na
plataforma licitações-e.com.br.
Entretanto, a empresa fornecedora LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  EPP,
empresa inscrita no CNPJ nº. 10.793.812.0001-95não conformada com a decisão
declarou vencedora a licitante TECHSUS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, interpôs recurso
administrativo com a justificativa que o produto apresentado no item 6 não condiz com as
exigências solicitadas no edital.
Com intuito de não prescrever seus direitos no certame, fora a empresa TECHSUS
SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA convocada para apresentar as Contrarrazões.
DO DIREITO
Inicialmente, o primeiro ponto que deve ser destacado é o de que o intuito do pregão é
obter a proposta mais vantajosa do ponto de vista econômico para a administração,
garantindo a igualdade de chances aos concorrentes.

Entretanto a Recorrente, com o claro intuito de tumultuar e prejudicar o andamento do
certame, apresentou um recurso absurdo, sem fundamento, ensejando um julgamento
demasiadamente formalista e desconsiderador dos princípios basilares que regem os
procedimentos licitatório.
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A Recorrida é empresa séria e como tal preparou a proposta de acordo com o estipulado
no edital, com a descrição correta do objeto e todas as suas peculiaridades.

Em que pese a justificativa apresentada pela empresa Recorrente no sentido de que o
equipamento oferecido pela empresa Recorrida, não comporta as especificações
solicitadas no edital, o mesmo foi aceito pela equipe de Tecnologia da Informação,
conforme abaixo:

Dessa forma, torna-se infundada o questionamento da empresa Recorrente no que tange
ao não atendimento às exigências do edital pela Recorrida.

Oportuno relatar que a diferença prática da porta Fast Ethernet 10/100 é que para o
usuário usufruir de 100% (cem por cento) da sua capacidade, ele deverá possuir uma
conexão acima de 100 Mbps de velocidade, tendo em vista que com advento das redes
wireless com capacidade de 5Ghz tem tornando-a progressivamente obsoleta.

No que se refere a diferença entre o peso do equipamento ofertado e o solicitado no edital,
essa é ínfima, não atrapalhando em nada o seu funcionamento, bem como o seu
transporte.

O que são 160g a mais comparado a necessidade da Administração Pública em acolher
a melhor proposta para o município, sem prejuízo na a usabilidade diária.

Se formos analisar as propostas apresentadas, caso o Órgão Público venha a
desclassificar a empresa Recorrida, poderá pagar a mais o tocante de R$ 844.860,00
(oitocentos e quarenta e quatro mil reais e oitocentos e sessenta reais). Não sendo
vantajoso para o município, visto que o produto ofertado e aceito pela comissão da
licitação e o setor de TI, comporta as necessidades do certame.
End: Av. do trabalho, N° 3170  Bairro São Francisco, Guanambi  BA  CEP: 46.430-000.
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Não poderia a Administração ter o mesmo entendimento que a empresa RECORRENTE
e agir de forma tão formalista, simplesmente desprezando a proposta, após a sua análise
minuciosa, que ofereceu o menor preço por uma questão irrelevante quanto esta.

Por fim, considerando-se que a Administração deve trabalhar no escopo de obter sempre
o maior número de propostas possíveis, na busca da proposta mais vantajosa. Sobretudo
no caso do Pregão, no qual já se sabe que a proposta em questão detém uma oferta mais
vantajosa, não pode a Administração fechar os olhos às vantagens pecuniárias e decidir
onerar desnecessariamente os cofres públicos por mero formalismo burocrático.

Vale ressaltar, que o procedimento licitatório tem como característica principal, a escolha
de empresa para executar um contrato pretendido pela Administração. Essa escolha deve
ser feita dentro de parâmetros previamente definidos no edital, os quais são imutáveis
depois de apresentadas as propostas. A CONTRARRAZOANTE, indiscutivelmente,
atendeu às determinações do edital, portanto, habilitada para participar desse certame.

Tratando-se de concorrência do tipo menor preço, não fere os princípios da isonomia e da
vinculação ao edital a oferta de produto que possua qualidade superior à mínima exigida.

O certame licitatório deve transcorrer exatamente conforme determina o edital, é o princípio
básico da vinculação ao instrumento convocatório, que a Lei de Licitações, Lei 8.666/93,
traz, juntamente com a própria definição de licitação, logo no seu terceiro artigo. Assim é
a redação do Artigo 3º da Lei 8.666/93:



 

  -se a garantir a observância do princípio

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração 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
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Interessante, também, é reproduzir o que foi escrito pelo respeitadíssimo Prof. Dr. Celso
Antônio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, 5 ed., São Paulo : Malheiros,
1994, pp. 271 e 272 :
          riga a Administração
a respeitar estritamente as regras que haja previamente estabelecido para
disciplinar o certame, como aliás, está consignado no art. 41 da lei 8.666

O princípio do julgamento objetivo, almeja como é evidente, impedir que a
licitação seja decidida sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos,
impressões ou propósitos pessoais dos    !

Também seria interessante transcrevermos as palavras do eminente conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Antônio Roque Citadini, Comentários e
jurisprudência sobre a lei de licitações públicas, 2. ed  São Paulo: Editora Max Limonad.
1997, pp 319:

" # &      #   '   * #  
propostas com o ato convocatório, não podendo a Administração se afastar das
condições e exigências que fez, igualmente a todos quanto se interessassem.
Não pode, por isso, inovar ou mudar, quer acrescentando, quer diminuindo
aquelas exigências. Disto resulta o especial cuidado na elaboração do ato de
convocação, o qual não pode ter redação ambígua, que impeça sua correta
interpretação, pois, só é aceitável a desclassificação por motivo relevante, do
qual se possa, com clareza, demonstrar a afronta a requisito objetivo do ato
convoca 

De outra feita, ao julgar o Mandado de Segurança nº 5.606-DF, o STJ assim decidiu: As
regras do edital de procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem
causar prejuízo à administração e aos interessados no certame, possibilitem a
participação do maior número possível de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se
 

     

. (STJ. MS 5.606-DF - Primeira

Seção).
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Assim, considerar como procedentes as razões da Recorrente seria um contrassenso na
atuação desta Administração na busca da proposta mais vantajosa, pois a empresa
TECHSUS, além de ter atendido a todas as exigências legais previstas não só no ato
convocatório como na ordem legal.

Após doutrina e legislação apresentadas, não resta alternativa, que preserve a seriedade
desse procedimento, senão, indeferir o tão equivocado recurso, exigindo a decisão da
desclassificação de uma empresa correta, mantendo a habilitação da empresa que teve
sua documentação e propostas totalmente vinculadas ao edital.

Por fim, cite-se que o recurso administrativo apresentado pela licitante LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA  EPP, empresa inscrita no CNPJ nº. 10.793.812.0001-95 por
sua absoluta falta de nexo com a Jurisprudência e com a Legislação deixa apenas a
impressão de servir ao propósito de procrastinar o certame, NÃO TENDO NENHUM
CUIDADO DE EM PESQUISAR OU FORMULAR ALGO CONCRETO, tentando adiar a
inevitável vitória da Recorrida no Pregão ora em comento, ao produzir argumentos tão
afastados da realidade.

Após doutrina e legislação apresentadas, não resta alternativa, que preserve a seriedade
desse procedimento, senão, indeferir o tão equivocado recurso, exigindo a decisão da
desclassificação de uma empresa correta, mantendo a habilitação da empresa que teve
sua documentação e propostas totalmente vinculadas ao edital.

DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, requer-se:
a) Em que preze o zelo e o empenho deste digníssimo Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio, em guardar o caráter isonômico do procedimento, respeitando os
Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade Administrativa, e da
Supremacia do Poder Público, entendemos, com toda vênia, que o julgamento
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da fase de habilitação do Pregão Eletrônico nº 045/2021 não precisa ser
reformado, conforme exaustivamente demonstrado nestas contrarrazões.
b) E, diante de todo o exposto requer a V. Senhoria o conhecimento da presente
peça recursal, para julgá-la totalmente procedente, dando, assim, continuidade
ao procedimento, seguindo à adjudicação do contrato à empresa, respeitando o
princípio da economicidade.
c) Não sendo este o entendimento de V. Senhoria, requer sejam os autos
remetidos à autoridade superior competente, para que, após análise dos
mesmos, defira o presente pedido, dando seguimento ao processo licitatório.

Nestes termos pede deferimento.
Guanambi, 22 de março de 2022

________________________________
TECHSUS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
CNPJ: 30.703.534/0001-45
Washington Willian Costa Ferreira
Sócio Administrador
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