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DE LICITACAO DA FACULDADE

ENTE
ILMA. SRA. PREGOEIRA DA COMISSAO PERMAN
DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

PREGAO PRESENcIAL Ne 15/2021
PRocEsso CompRas

Ne 7712021

Negécios,

Centertec

Solucêes

e Tecnologia

n*%. 726,

a Rua Alegre

estabelecida

Eireli - EPP,

Barcelona, no municipio de S&0o Caetano do Sul, Estado de Sêo Paulo, inscrita no CNPJ sob n*.
01.157.868/0001-62, Inscric&o Estadual n. 636.145.919.117, neste ato representado por seu
sêcio, Sr. Valter Mateus da Silva, portador da Cédula de ldentidade RG n*%. 16.906.843, inscrito no
CPFE/MF

sob o n". 072.583.798-51,

no uso de suas atribuicêes

participante do referido

legais,

edital, vem respeitosamente & presenca de V.Sa. Apresentar

CONTRARRAZOES
Cabe

evidenciar

gue

as

principios e normas gue regem
mais

ilustres

juristas,

raz&o

AO RECURSO ADMINISTRATIVO

razées

due

serêo

gual

apresentadas

encontram

licitatério e no entendimento

o processo
pela

adui

as

presentes

contrarrazées

respaldo

nos

pacificado dos nossos
nêo

tem

por

objetivo

procrastinar o regular andamento do processo licitatério em referência, mas têo somente garantir
gue os atos administrativos sejam realizados de forma a observar e cumprir os ditames legais gue
regulam o procedimento da licitac&o.

MEEL
www.centertec.com.br

centertecitcentertec.com.br
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ADMISS
DE AR
EE
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Jo DE
OS TOS
UFPOS
PRESSU
DOS PRESS
|. DOS
em vista gue a o prazo
gue estê satisfeita a tempestividade, tendo
11.01.2022,
guindo-se o prazo para contrarraz6es em
recursal encerrou-se em 06.01.2022, extin
se encontra devidamente credenciado.
bem como gue o representante signatêrio desta
A Recorrida destaca

recebimento e sua remessa a autoridade
Satisfeitos os pressupostos recursals, reguer seu
mento do processo licitatêrio.
superior, para gue proceda ao julgamento e segui

!. DOS FATOS
do supracitado edital,
As 09h30min do dia 30 de novembro de 2021, na abertura da sessao
do as propostas comerciais
ap6s a etapa de credenciamento, foram abertos os envelopes conten
foram desclassificadas,
das empresas credenciadas, oportunidade em due as demais empresas
devido

ao nêo atendimento

dos reguisitos técnicos e editalicios,

conforme

relatado na Ata de

Prego, vide captura de tela abaixo:
EES

1.A Proposta Comercial da empresa Digital. Work fo desclassifi icada
conforme alegado pelo Sr. Vinicius da empresa Perfil, e ratificado pelo
2. A Proposta Comercial da empresa jnnova toi desclassificada por
memêria de freguência. 2933 n&o condiz com o especificado. em
éguipamento, conforme alegado pelo Sr. Vinicius da empresa Perfil, e
3,A

Proposta

DERE

ALT

ans
por nêo apresentar slot para trava de
Sr. Lindbergh Simionato.
nêo apresentar slot para trava de seguranca, a
Edital de.'3200, e nao apresenta catélogo do
ratificado pelo Sr. Lindbergh Simionato.

Comercial da empresa Informêtica da Fonte foi desclassificada por nêo apresentar um

slot de' memêria

livre, conforme alegado pélo Sr. Vinicius da empresa Perfil, e ratificado pelo Sr. Lindbergh Simionato.
o
4. A Proposta Comercial da empresa Perfil foi desclassificada por nao contemplar em nenhum local de sua EE
minimo “maleta” e por precisar rede de entrega. de 50 (cinauenta) dias, portanto superior ao estipulado
ep Edik
;
pe o Edita

Inconformada

com

sua

desclassificacêo,

a

empresa

Perfil

manifestou

Computacional

interesse em interpor recurso "face & desclassificac&o de sua proposta e aceitac&o da proposta
da empresa Centertec por atender ao edital”.

455
www.centertec.com.br

centerteciicentertec.com.br
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rida
sessêo, o eguipamento ofertado pela Recor
Ocorre gue, conforme constatado na prêpria
sentada
io, bem como, a proposta comercial apre
atende integralmente ao instrumento convocatêr
ido por
disposto no edital, conforme sabiamente acolh
pela Recorrente claramente nao atendeu ao
er
ado nos tépicos abaixo, demonstrando o carêt
esta comissêo0 de licitac&o e como serê relat
entado.
tumultuador e procrastinatêrio do recurso apres

II. DAS CONSTATACGOES

gue

licitantes, nao hê o gue se falar, visto
Destaca-se gue, guanto ê desclassificac&o das demais
pela prêpria Recorrente, foram
os apontamentos das divergéncias foram efetuados
cados pelo responsêvel técnico e nao foram objeto de recurso.

ratifi

Ouando

aos fundamentos

recursais,

serêo contrarrazoados

a

pelos fatos e fundamentos

seguir descritos.
a)

A

Em relac&o & habilitacao da empresa “Centertec”

Recorrente

apresenta

suas

razoes

recursais,

pugnando

desclassificac&o

pela

da

Recorrida, sob a alegac&o de aue o eduipamento ofertado naêo atende aos reguisitos elencados
no edital.

A

Licitante

inicia

seus

argumentos

Especificacêes Têcnicas do Anexo

alegando

due

edital

traz,

em

seu

item

6.2

das

|, a exigência de gue o eguipamento possua Placa de Rede

Wi-Fi 6, ponto aue fora objeto de guestionamento

por outras licitantes e gue fora reforcada sua

importência pela resposta dada.

Ora, resta claro gue em nenhum momento fora guestionada a exigência da Placa de Rede
Wi-Fi 6, pelo contrêrio, a Recorrida, apês sua desclassificacêo no primeiro certame (Pregêo
09/2021), justamente por nao ter apresentado placa de rede Wi-fi 6, desdobrou-se para buscar

465 11 4228-4786
www.centertec.com.br

centerteciëcentertec.com.br
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e deste ente publico e, neste segundo
uma solucao due atendesse ao interess

certame,

logrou

Placa
os reguisitos editalicios, inclusive,
nos documentos
na proposta comercial, bem como
de Rede Wi-Fi 6, conforme elencado
o catalogo do
as especificacdes técnicas e trazendo
gue a acompanharam, esmiucando

êxito ao ofertar uma

maguina due atende a TODOS

componente ofertado.

Assim,

destacado

conforme

prépria

pela

a

Recorrente,

indicou

“CENTERTEC

em

Sua

rida
6 AX201NGW PN O01AX798”, ou seja, a Recor
Proposta Comercial o 'UP-GRADE PARA WIFI
de entregar o eguipamento com a tecnologia
em nenhum momento desincumbiu-se do énus
sso nesse sentido, n&o havendo o gue se falar
802.11ax (Wi-fi 6), pelo contrêrio, firmou compromi
em n&o atendimento ao supracitado reguisito.
sentido de due a Placa de Rede
Outrossim, a Recorrente continua suas argumentacêes no
ok proposto, ou seja, de forma
Wi-Fi 6 ofertada n&o seria compativel com o modelo de notebo
do ao pressuposto de placa
contraditéria, primeiramente alega due a Recorrida nêo havia atendi
seria compativel com
de rede Wi-Fi 6, para, em seguida, alegar gue a placa WI-Fi 6 oferecida nêo
o eguipamento principal.

Na&0
conforme

bastasse
documento

tal

contradicêo,

as

alegacêes

padecem

apresentado junto & proposta comercial,

de

fundamento,

anexado

uma

ao processo

vez
(fl. 31

due,
da

te
proposta) e ignorado pela Recorrente, por um suposto “descuido', a placa ofertada é claramen
compativel com o notebook, vide captura de tela das configuracêes do edguipamento:
se

TEL
www.centertec.com.br

centerteci

centertec.com.br
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riam ter
mento e das informacoes prestadas pode
Ressaltando gue, a veracidade de tal docu
Recorrida,
antes presentes no certame, visto gue a
sido verificadas por dualguer um dos licit
no dia
pamento idêntico ao oferecido como amostra
mesmo o edital nêo reguisitando, levou o egui
te nao
6 instalada, oportunidade em due a Recorren
da Sess&o PUblica, com placa de rede Wi-Fi
o.
solicitou & eguipe têcnica due diligenciasse o meSmO
da maaguina, a placa AX201 instalada
Como pode ser observado na captura da tela do setup
software, sem necessidade alguma de
foi detectada automaticamente pelo hardware e pelo
si s6, jê demonstra a total compatibilidade
atualizacêes de software e do hardware, o due, por

entre as partes.
Da

mesma

forma,

nêo0 deve

prosperar o argumento

de due o eguipamento

nêo aceita o

em um site consultado
upgrade para Wi-Fi 6 por nêo constar esta possibilidade no catélogo ou
processador
do
site do fabricante
o prêprio
conforme
visto due,
Recorrente,
pelo
136g/-processor(https://ark. intel.comicontent/wwwi/br/ip/ark/products/208658/intel-core-i51
Bmcache-up-to-4-20-ghz.html), o processador do notebook ofertado (Intel@ Core?" i5-1135G) ja &
um modelo de 112 geracêo, modelo este compativel com a tecnologia Wi-Fi 6, gue é aceita por

modelos a partir da 10* geracêo.
Exemplo

disso, conforme

citado no préprio recurso,

compativel & placa Wi-Fi 6 AX201-01AX798

ê o eduipamento

gue aparece

como

no site consultado pelo Recorrente, da familia 82B8,

eguipamento lancado em junho de 2020, gue se trata de um Lenovo de 102 geracêo, conforme
captura do catêlogo a seguir:

55
www.centertec.com.br

centertec

centertec.com,br
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Product Specifications

Reference
Bundied Accessories

Surface Treatmeat

PERFORMANCE

Aluminium (Top), PC * ABS (Bottom)

geer
intel* Core” iste ac / eT. 16 / 42GH2. MB)

$IO X 212 X 7.95 mm (12.20 X 8.34 X O.70 Inches)

Green Certificstions
- ENERGY STAR” 8.0
- ErplLot3
* ROHS compliant
Other Certifications
Athena Certified

Welgit
135 ko (2.98 lbs)

MODEL

Pia

Graptaes

integrated Intel UHD

CERTIFICATIONS

Case Material

F

Lenovo" USi Pen

Graphics

Dimensions (Wxr)

Chipset

Intel SOC Platform
Memory

BGB Soldered DDR4-2666
Memory Slots

X

TopSeller
EAN/Upe JAN

SOFTWARE

Memory soldered to systemboard, no slots

Operatimg System
Chrome OS

Max Memory
ble
BGB soldered memory, not upgrada

Nnneunce Date : 2020-06-26
:Yes
:195235002247 W End oi Support : 2026-04-16

Bundlad Software

Storage

128GB SSD M.2 2242 PCle" 3.0x4 NYMe”

CONNECTIVITY

Card Reader
MicroSD Card Reader

Eternet

None

Opticat

WLAN * Biwetoothe'

None
Auto

None

Aluminum Anodizing Stamping

Chip

NEC

High Definition (HD) Audio

No

mesmo

sentido,

ser levado

deve

conta

em

due

a Lenovo

possui

uma

infinidade

de

ser citado, por exemplo, a familia
modelos gue foram lancados ap6s essa familia acima, podendo
20TB

(catêlogo copiado

abaixo),

lancada em

de 2020 e cuja gerac&o j&A é a 112, a

novembro

de fêbrica a mesma
mesma gue o modelo proposto neste certame, due incorpora
AX201, mas gue também nêo aparece ainda na lista de compatibilidade.

f
er

SE

www.centertec.com.br

placa Wi-Fi 6

od
centertect

centertec.com.br

#

EE

ri
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Physical Locks

Keyboord
Non-backlit, Portuguese (Brazil)

PERFORMANCE
Processor

Case Color
Black

Graplws
as UHD Graphics
integrated Intet iris" Xe Graphics functions

Case Material

Kensington" Security Slot
Other Security
Camera privacy shutter

MANAGEABILITY
System Management

intel SoC Platform

Aluminium (Top), PC * ABS (Bottom)
Dimensiors [WNDAH)
0.74 inches)
124 x 220 x 89 mm (12.76 x B.6E x

Memory

Weight

ix BGB SO-DIMM DDR4-3200

159 kg (3.51 Ibs)

Memory Stots

SOFTWARE

Base Warrant
1-year, Onsite
tnetuded Upgrade
None

Chipset

One DDR4 SO-DIMM slot

Gperatig

Max Memory
Up to 32GB DDR4-3200

Systern

Windows” 10 Pro 64, Portuguese
Bundied Software
None

Storage
256GB SSD M.2 2242 PCle" 3.0%x4 NVMe"

None
SERVICE

(Braz)

ACCESSORIES
Bundied Accessories

None
CERTIFICATIONS

Storage SUPPOT

Ethernet
TOO/OOOM

Up to two drives, 2x M2 SSD
` M.2 2242 SSD up to S12GB
- M.2 2280 SSD up to 'TB

Green Certificattions

WLAN * Bluetooth

*
`

*BTS.2

Card Reader
No card reader

EPEAT”” Gold
ENERGY STAR” 8.0
ErPLot3
TCO

* RoHS compliant
Othet Certifcations
TUV Rheintand' Low Blue Light

Optical

None
Audio Chip

High Definition (HD) Audio, Realtek” ALC3287

codec

None

Speakers
Stereo speakers, 2W X2, Dolby” Audio”, Harman

MODEL

Standard Ports

.

Camera

7Z0p with Privacy Shutter
Micropbone
2x, Array

IUSB20
1x USB 3.2 Gen 1 (Always On)
Ik Thunderbolt” 4 / USB4” AOGbps (support data
transfer. Power Delivery 3.0 and DisptayPport” 14)
1x HOMI L4D
1x Ethernet (R4-45)

-

Battery
Integrated 45Wh

ha& como

Mil-Spec Test
MIL-STO-B1OH military test passed

MEC

Speakers

N&o

s aie ee

n OVO

um

se

prever

o fabricante

acessorio

TopSelter

EANIUPC/

ou

serê

-Yes

JAN:

1953486048!

Amounce Date:

2020-1H0

Erd of Support

2027-06-10

auando

compativel

nêo

os

e nos casos copiados acima, existe uma diferenca de 6 meses

produtos ainda serêo lancados,

Recorrente.
entre um e outro e j& nao houve a previsêo no arguivo juntado pelo
a vemos due
Do mesmo modo, ao analisarmos o catêlogo do modelo ofertado pela Recorrid

o eguipamento foi lancado em julho de 2021, ou seja, aléêm de ser um modelo de 112 geracêo foi
lancado

hê

menos

anteriormente,

de

o aue

06
em

e com

meses

tecnologia,

uma

como

diferenca

bem

deve

de mais
saber

de

um

ano

o Recorrente

para

os citados

e ignora

em

sua

argumentac&o, significa um salto, conforme bem previu a Lei de Moore.

Ainda,

auanto ao Part Number

trazendo a exigência do modelo
eletrênicos),

a Recorrida

indicado, apesar do edital nêo trazer tal previsêo,

(Intel Wi-Fi 6 AX201

informou

o PN

do

mesmo

EE
www.centertec.com.br

centerteci

centertec.com.br

apenas

— conforme catalogo constante nos autos
fabricante

AS

do eguipamento

(Lenovo)

por
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serê oferecido, conforme proposta
reafirmando nesta oportunidade due
AX201 - PN 01AX798.
comercial, a Placa de Rede Wi-Fi 6

guestêo de padronizacêo,

a placa nao
nistrac&Ao Publica a erro ao alegar gue
No mais, a Recorrente tenta levar a Admi

stamente:
seria compativel com o notebook e due supo

“PARECE ser uma adaptac&o realizada

PODERIA ainda
o fabricante do eguipamento ofertado,
pelo pr6prio licitante, em desacordo com
néo aceitar
o pois o fabricante LENOVO PODERIA
trazer danos ao patrimênio desta instituic&
dos eguipamentos (...)”.
cumprir com o também upgrade da garantia
j& se percebe a guantidade de suposicoes
Em anêlise preliminar dos argumentos elencados
e
due desesperada de desabonar nossa empresa
levantadas pela Recorrente na tentativa guase
nenhuma em seu recurso, apenas situacêes
o eguipamento ofertado, ou seja, nêo hê afirmacêo
hipotéticas levantadas.

obstante,

N&o

na&o merecem

gue ser&o

prosperar tais suposicêes,

apenas

rebatidas

por

amor ao debate.

Primeiramente
guanto

&

pelo fato de ague nêo

personalizacê&o

do

eguipamento

restric&o

aualguer

ha

e de

due

nêo

no

haverla

convocatêrio

instrumento
motivo

para

a

recusa

no

de rede wi-fi 6, due,
cumprimento da garantia por parte do fabricante devido & instalacêo da placa
r& em seus demais
uma vez mais, é compativel com o eduipamento e due em nada interferi
componentes.
compativeis e
Isto se deve ao fato de ague, conforme jê supramencionado, os produtos sêo
de garantia nêo
homologados pela prépria Lenovo, sendo due, mesmo due n&o0 o fosse, a perda
contrêrio,

ocorreria.

Do

podemos

citar como

gualguer

troca de

pecas

para SSD

exemplo a troca de HDD

*
ge]

www.centertec.com.br

centertecëicentertec.com.br
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#

a recusa

ou mesmo
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em
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notebook um slot de
l, guando traz cComo reguisito do
edita
rio
prop
no
isto
prev
ê
e,
usiv
gue, incl
para 169b.
memêria livre, para futura expansêo
a& analise da
os caem por terra, guando passamos
Por fim, todos os argumentos levantad
ntia de 36 MESES
gual é declarada expressamente a gara
proposta comercial da Recorrida, na
todos os itens, Ou
dia util a abertura do chamado para
ON-SITE, com atendimento no pr6ximo
ntia e assina a
gue os produtos possuem referida gara
seja, a licitante, ora Recorrida, declara
tantes.
e gue honrara com todos os termos ali cons
proposta comercial declarando o aceite

ilidade da Placa Wi-F!- com.o
Dessa forma, na restam duvidas acerca da compatib
anos

gue, a Recorrida, empresa com mais de 26
notebook ofertado, isto se deve ao fato de
cos prestados e eguipamentos fornecidos,
de existencia, leva a sério a excelência dos servi

JAMAIS,

due,

sendo

motivo

Administracao,

um

pelo gual

apenas

notebook

do

aguisicao

produto

ofertaria
e placa

wi-fi,

gue

fosse

ocasionar

prejuizos

participar do segundo

decidiu

instalacëo,

configuracao

certame,

a

a

apos

estando

e testes,

esta
esta

para vistoria e

Bernardo do Campo
amostra a disposicao da Faculdade de Direito de Sao
homologacêo.

a)

Em relac&o & desclassificacao da licitante “Perfil Computacional”

&o, por entender gue
Na seguência de suas razêes, a Recorrente contesta sua desclassificac
a decis&o fora “injusta”.

Ocorre

licitante,

ora

gue,

conforme

Recorrente,

constatado

Perfil

a Sess&0

durante

nao

Computacional,

Publica

atendeu

aos

realizada em

reguisitos

a

30.12.2021,

estabelecidos

no

instrumento convocatêrio.

od
www.centertec.com.br

centertect centertec.com.br

#

vd

465 11 4228-4786
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por nao contemplar em

deu-se

A desclassificac&o da empresa

sua proposta em

nenhum

prazo de entrega de 50 (cinguenta) dias,
local o item obrigatêrio minimo “maleta” e por precisar
portanto, superior ao estipulado pelo edital.

Neste

sentido,

o

Anexo
ao

convocatério

foi

claro

“notebook”:

45

(guarenta

II,

estabelecer:
e cinco)

modelo

o

com

Prazo

dias

da

Proposta
entrega

de

dos

Comercial,

computadores

a contar do recebimento

corridos,

instrumento

do

da

do

tipo

Ordem

de

Compra.

entrega dos 124 (cento e vinte
Do mesmo modo, o item 4.2.2.1. do edital elencou: Prazo de
e cinco) dias corridos, a contar do
e guatro) computadores do tipo “notebook”: 45 (guarenta
recebimento da Ordem de Compra.
r gue a divergência na
Nesse ponto, a Recorrente contesta sua desclassificac&o por entende
conceder prazo para
proposta seria um erro formal e due 6rg&o supostamente DEVERIA
due o erro ocorreu por conta do prazo constante no edital
mentos, vide
anterior, realizado em 13.12.2021, due previa prazo maior para entrega dos eduipa
regularizac&o do erro. Aduz tambêm
argumentac&o abaixo:
ados por ndo nos atentarmos
Referente ao prazo de entrega dos eduipamentos, acabamos prejudic
ainda sob o PROCESSO DE COMPRA E/OU
na alteracio deste campo do Edital do PREGAO PRESENCIAL N$ 9/2021,
50 (cinguenta) dias corridos, para o novo
SERVICO Ne 77/2021, no gual apresentava entêo o prazo de Entrega de
IAL No. 15/2021, sendo o mesmo
PRESENC
prazo de Entrega de 50 (guarenta e cinco) dias corridos do PREGAO
mais atribulado do ano para a gestio Publica
realizado apenas 17 dias apés o fracasso do Edital anterior, ainda no mês
e todos gue os atendem.

Novamente sem raz&o. O argumento de aue o licitante fora prejudicado por nêo se atentar a

alterac&o do edital devido a ter tido APENAS
amparo,

17 dias para analisê-lo padece de sentido ou

visto gue, os licitantes tiveram exatamente o mesmo

prazo para analisar o instrumento

convocatério e atentar-se a todas as condicêes e exigências gue o compêe.
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elaborou
, efetuou a analise minuciosa do edital,
A Recorrida, exatamente no mesmo prazo
contatou
osta comercial de acordo com o certame,
todos os documentos de habilitacêo, sua prop
testes e
nto no Espirito Santo para realizacêo de
formecedores, realizou a compra do eduipame
êo
a diligéncia, o recebeu e participou do preg
para levê-lo na data da sess&o possibilitando
cumprindo TODOS os reguisitos exigidos.
Destacando

aue

a

Recorrente

jê

havia

do

participado

certame

oferecendo

o

mesmo

ar a
gue, teve o prazo de 17 dias para apenas efetu
eguipamento e nas mesmas condicêes, sendo
pertinentes, nêo havendo o due se falar em prazo
leitura do novo edital e realizar as alteracoes
nsabilidade com o certame publico, o due
exiguo, mas sim, em falta de atenc&o e respo
e o prazo de 50 dias por duas vezes em Sua
novamente o fez em seu recurso, visto due repet
argumentacao.
foi extenso para leitura do edital,
Ou seja, todo o arcabouco fêtico deixa claro gue o prazo
havendo o aue se falar em rigor
cumprindo o principio da legalidade em sua totalidade, nao
umento convocatêrio.
formal, mas sim em cumprimento ao principio de vinculacao ao instrt
pela nêo apresentacao da
Do mesmo modo, o Recorrente tenta afastar sua desclassificac&o
exacerbado.
maleta do notebook, sob o argumento de gue tambêm seria formalismo
, em seu
O edital touxe previsêo clara e destacada sobre a exigência da maleta do notebook
item 13 do Termo de Referência, Anexo I, nos termos abaixo:

13.1

O material poderê ser couro ou nylon;

13.2

| Possuir alca para carregar.

13.3

| Possuir compartimento para acomodar o notebook,
ser acolchoado para proteger o notebook;
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do
exigir a entrega de maleta para transporte
Vê-se gue o termo de referência é claro ao
due
cêes têcnicas, sendo este item um dos treze
notebook e o faz, inclusive, com especifica
ssador, memoria, placa-mêe, armazenamento,
compêe o objeto do certame, assim como proce
outros. Ou seja, ao alegar aue a maleta nao
controladora WI-FI, tela, teclado, software, entre
de encontro aos prêprios argumentos lancados
deveria ser alvo de formalismo, o Recorrente vai
reguereu a desclassificacêo das demais
durante a sessao publica, oportunidade em due
outros itens exigidos, vide a seguir:
licitantes, por nêo atender aos demais reguisitos dos
LAE
oa ER ELE SYE

`

por nêo apresentar slot para trava de seguranca;
1. A Proposta Comercial da empresa Digital Work foi desclassificada
Sr. Lindbergh Simionato.
conforme alegado pelo Sr. Vinicius da empresa Perfil, e ratificado pelo
2. A Proposta

memêria

Comercial da empresa

seguranca,
Innova toi desclassificada por nêo apresentar slot para trava de

de freguência. 2933 nêo condiz

com

o especificado

em

Fdital de. 3200,

e nao

catalogo

apresenta

e ratificado pelo Sr. Lindbergh Simionato.
éauipamento, conforme alegado pelo Sr. Vinicius da empresa Perfil,

3.A
livre,
4. A
item
pelo

a

do

n&o apresentar um slot de memêria
Proposta Comercial da empresa Informêtica da Fonte foi desclassificada por
'
Lindbergh Simionato.
conforme alegado pelo Sr. Vinicius da empresa Perfil, e ratificado pelo Sr.
nenhum local de sua proposta o
Proposta Comercial da empresa Perfil foi desclassificada por n&o contemplar em
portanto superior ao estipulado
obrigatério minimo "maleta” e por precisar prazo de entfega de 50 (cinauenta) dias,
'
Edital.

utiliza a vinculacêo ao instrumento convocatério ao seu favor,
nte pelo nao
para desclassificar as demais licitantes, mas guestiona sua desclassificac&o exatame
de slot para
atendimento de reguisitos editalicios, ou seja, em SUA OPINIAO, a nêo comprovacêo
,
trava de seguranca, gue é um subitem do item 4 — Placa-Mêe, ou até a freguência da memoria
Dessa forma,

o Recorrente

gue é um subitem do item 2 - Memêria Principal, sêo hip6teses de desclassificacêo, porêm, a
ausência

de comprovac&o

de um

item completo

da especificac&o

têcnica,

ou

seja,

item

13 -

Maleta para transporte do notebook, seria formalismo exacerbado da Administracêo Publica.

Além

disso,

o

edital

traz

expressamente

a

de

previsêo

due

dever&

ser

indicada

especificac&o detalhada dos itens através de catalogo ou similares:
4.2.2. Especificacëo detalhada do eguipamento a ser fornecido, inclusive com
indicacêo de marca/modelo, prospecto, manuais e/ou catêlogos técnicos, ou outros
elementos gue de forma ineguivoca identifiguem e constatem as configurac6es
técnicas dos eguipamentos ofertados, confome Anexo | - Termo de Referência
deste Edital;
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12.6.

Ser&

obrigatério,

a comprovacëo

de todas as especificacêes exigidas no

os, catêlogos
edital, através de certificados, manuais técnic
ante;
fabric
pelo
das
edita
e/ou demais literaturas técnicas

de produtos,

folders

sentacêo de catêlogo do item,
o destague de gue nêo bastasse a nao apre
a na proposta ou em gualguer outro lugar
nao houve seguer a previsao da entrega da malet
Merecendo

do processo licitatério, muito menos

A

a indicacao de gual maleta seria entredue.

lino ao prever em seu item 4.3: E VEDADA
Nesse ponto, o instrumento convocatério é crista
DEVENDO A LICITANTE CONTEMPLAR
APRESENTACAO DE PROPOSTA PARCIAL,

ADO.
TODOS OS ITENS OUE COMPOEM O OBJETO LICIT
os desatualizados e gue trazema
O Recorrente continua sua argumentacêo trazendo julgad
e gue nêo tragam prejuizo aos demais
previsêo genérica de erros meramente formais, sandveis
licitantes e & Administrac&o Publica.
s julgados juntados,
O ague nêo é observado no caso em guestê0. Como aduzido nos proprio
participac&o do certame e
0 erro passa a n&o ser apenas formal se ele interfere nas condicêes de
ocorreu nos dois pilares
traz danos aos demais licitantes ou & Administrac&o Publica, ofensa gue
na proposta da Recorrente.

A ausência

de previsê&o de um

para transporte do notebook,
participac&o

se tornam

item especificado

traz prejuizos

desiguais,

no termo de referência,

aos demais

pois o item em

licitantes,

visto due

aguest&o fora levado

em

gual seja,

maleta

as condicêes
consideracao

elaboracê&o da proposta de precos, teve tempo dispensado em seu enauadramento,

de
para

previsêo em

proposta e localizacêo de catalogo têCnico.

ilta a exigência
Do mesmo modo, traz prejuizos & Administracê&o Publica, visto gue impossib
do item em guest&o e torna impossivel a verificac&o do atendimento de sua especificac&o técnica,
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gue

traz

tês

de

subitens

exigência

(material

em

cOUrO

OU

nylon,

alca

para

e

carregar

notebook).
compartimento acolchoado para acomodac&o do
do item em guestêo, a Recorrida teve de
Apenas para demonstrar a importência/dificuldade
cantes, visto gue a grande maioria das maletas
buscar o item em diversos distribuidores e fabri
fabricadas em poliëster e/ou nao possuem o
disponiveis no mercado do tamanho reguisitado sêo
as exigências do edital, sendo este ponto
compartimento acolchoado, o due ia de encontro
da Recorrida, o due nao observa-se pela
objeto, uma vez mais, de extrema atencao por parte
maleta.
Recorrente, gue seguer previu a entrega de gualguer
destina-se a garantir a observência do
Nos termos do art. 3% da Lei no 8.666/93, a licitacêo
ssada e julgada em estrita conformidade
principio constitucional da isonomia devendo ser proce
dade, da moralidade, da igualdade, da
com os principios basicos da legalidade, da impessoali
vinculac&o ao instrumento convocatorio,
publicidade, da probidade administrativa, em especial da
do julgamento objetivo e dos due lnes sê0 correlatos.
assume duas diferentes
Outrossim, a licitac&o é pautada pelo principio da legalidade, gue
facultando-se fazer tudo
faces: para os particulares, a regra é a da autonomia da vontade,
puiblica, sê Ihe é
aguilo gue a lei n&o proiba; por outro lado, guando se trata da administracêo
dada a possibilidade de fazer aguilo gue a lei determine ou autorize.

Assim.

& Administrac&o

é vedado

condicêes gue maculem

ultrapassar

a isonomia das licitantes.

esses

limites,

por meio

da

inclusao

de

A regra encontra-se insculpida jê no art.

3% da Lei n* 8.666/93, gue assim dispe:
ional da
"Art. 3% A licitacêo destina -se a garantira observência do principio constituc
do
promocëo
a
e
c&o
administra
a
para
vantajosa
mais
isonomia, a selecë&o da proposta
os
com
ade
conformid
estrita
em
julgada
e
a
processad
seré
e
desenvolvimento nacional,
,
igualdade
da
e,
moralidad
da
idade,
impessoal
da
,
legalidade
da
bêsicos
principios
do
io,
o
convocatêr
instrument
ao
vinculacëo
da
iva,
da publicidade, da probidade administrat
julgamento objetivo e dos gue Ihes sêo correlatos

$ 1 É vedado aos agentes pblicos:
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convocacëo, clêusulas ou condic6es
|- Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
0 seu carêter competitivo e estabelecam
gue comprometam, restrinjam ou frustrem
, dos produtos dos licitantes ou de
preferências ou distincoes em raz&o da naturalidade
objeto do
gualguer
contrato;

outra

estabelecer

I-

circunstência

impertinente

tratamento

diferenciado

ou

de

irrelevante

natureza

para

o

especifico

lega,

comercial,

trabalhista,

brasileiras e estrangeiras, inclusive no
previdenciërio ou gualguer outra, entre empresas
pagamentos, mesmo guando envolvidos
gue se refere a moeda, modalidade e local de
vado o disposto no parégrafo seguinte e
financiamentos de agências internacionais, ressal
(grifos nossos)
no art. 3: da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.

de maio de 2005, Art. 5:
Do mesmo modo, segundo o Decreto n* 5.450, de 31

ios bêsicos da legalidade,
a licitacëo na modalidade de pregéo é condicionada aos princip
probidade administrativa,
ia,
eficiënc
dade,
publici
de,
moralidade, igualda

impessoalidade,
objetivo, bem como aos principios
vinculacë&o ao instrumento convocat6rio e do julgamento
ade.
correlatos da razoabilidade, competitividade e€ proporcionalid

Como

lecionou o saudoso autor HELY

LOPES

MEIRELLES:

inac&o entre os participantes
"a igualdade entre os licitantes é principio impeditivo da discrim
convite, favoregam uns em
ou
edital
no
gue,
s
do certame, guer através de clêusula

e os iguais ou iguale
detrimento de outros, guer mediante julgamento faccioso, gue desigual
os desiguais.
(in Direito Administrativo Brasileiro, 19a edicëo, Malheiros, pg. 249).

de seu ato ser
Deve a Administrac&o cumprir rigorosamente as regras do edital, sob pena
Tribunal de Justica
reformado pelo Poder Judiciërio, entendimento jurisprudencial este do Egrégio
cer gue caso
do Estado de S&o Paulo, aue em julgamento de caso similar decidiu por reconhe
e
uma das licitantes nêo obedeca as regras do edital, deveraê ser julgada desclassificada
inabilitada da licitacao:
MANDADO

DE SEGURANCA- LICITACAO - EMPRESA

INABILITADA POR NAO

ATENDER AS EXIGENCIASDO EDITAL. Edital gue deve ser rigorosamente
cumprido, em obediëncia ao principio da vinculacêo ao instrumento convocatorio,

previsto no artigo 3* da Lei n08.666/93. Hipotese em gue nêo houve regularidade
na documentac&o apresentada pela apelante. Sentenca gue denegou a seguranca

gue deve ser mantida. Recurso nêo provido.”
T.J-SP Apelacë&o

APL

10012816620138260309

SP

66.2013.8.26.0309

1001281-

(TJ-SPJ Jurisprudência Data de publicacëo: 13/09/2018).
Nao se trata agui, de analisar se uma
agradêvel,

tratamos

agui

de gue todos

exigência é justa, importante,

os licitantes ao entregar seu
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IV. DO PEDIDO
principios
acitadas, Sob pena de ofensa aos
supr
êes
gac
ale
as
s
toda
a
vist
Tendo
culac&o a
cêo ao instrumento convocatorio”, “vin
cula
“vin
,
ade”
alid
“leg
da
cos
basi
vos
administrati
sêo da
rrida pleiteia a manutenc&o da deci
Reco
a
a”,
nomi
“iso
da
e
l”
rcia
proposta come
em

Comissao

de Licitac&o e da lIma.

Pregoeira,

em

da empresa

desclassificar a proposta

Perfil

e
resa Centertec Negécios, Solucoes
emp
da
osta
prop
a
ora
ced
ven
arar
Computacional e decl
êo do certame.
Tecnologia, reguerendo a homologac

Sem mais,
S&0 Caetano do Sul, 07 de janeiro de 2022.
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Integra a presente peca recursal o total de 17 folhas
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