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Ao 

GFD-1.2 

Senhora Consultora Técnica Jurídica, 

 

O presente processo versa sobre o objeto da Requisição nº 334/2021 

– Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópia e 

digitalização, contemplando o fornecimento de: a) software de gerenciamento e 

contabilização; b) equipamentos novos, de primeiro uso, em linha de fabricação, para 

digitalização, impressões monocromáticas e policromáticas; c) todos os insumos (exceto o 

papel) e reposição de peças originais; d) serviços de instalação, manutenção preventiva e 

corretiva e assistência técnica especializada dos equipamentos, que resultou no Pregão 

Presencial nº 4/2022, cuja sessão pública se deu em 28 de julho de 2022 e em 1º de agosto 

de 2022, conforme Atas de Julgamento exaradas nos Despachos 44 e 50, respectivamente. 

 

Concorrem na hodierna licitação as seguintes empresas: (1) Aja 

Serviços e Soluções Importação e Exportação Ltda. (33.538.644/0001-97); (2) 

Centertec Soluções e Serviços Ltda. EPP (27.558.567/0001-34); (3) Colorsisthem do 

Brasil Comércio e Sistemas Reprográficos Ltda. (68.282.995/0001-64); (4) Inprint 

Comércio Varejista e Locação de Equipamentos de Informática Ltda. 

(18.543.481/0001-47); (5) MR Computer Informática Ltda. (00.495.124/0001-95); (6) 

Selbetti Tecnologia SA (83.483.230/0001-86); (7) Simpress Comércio, Locação e 

Serviços Ltda. (07.432.517/0001-07).  

 

O resultado do corrente certame encontra-se reduzido em Ata de 

Julgamento de Pregão Presencial nº 4/2022, anexa ao Despacho 50.  

 

Por intermédio da referida Ata, constata-se que se sagrou vencedora 

do Pregão Presencial nº 4/2022 a empresa Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda., pelo 

preço global de R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais).  

 

Contra a decisão do Coordenador de Tecnologia de Informação e 

Inovação e da Pregoeira, com fundamento no subitem 8.5 do Edital, por meio de Memoriais 

insertos ao Despacho 54, insurgiu-se em 5 de agosto de 2022, portanto tempestivamente, a 

empresa Aja Serviços e Soluções Importação e Exportação Ltda., ora Recorrente, com as 

alegações subsumidas na referida peça recursal.  

 

A empresa Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda., ora 

Recorrida, por seu turno, com fundamento no subitem 8.5 do Edital, apresentou em 8 de 

agosto de 2022, portanto tempestivamente, Contrarrazões de Recurso (Despacho 65) para 

contra facear os argumentos da Recorrente. 
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DA DECISÃO DA PREGOEIRA 

 

Em que pese a decisão de mérito do Recurso não seja de 

competência da Pregoeira, é possível compreender que o item 8 a 8.21 do Anexo I – Termo 

de Referência, que trata especialmente do “software de bilhetagem” consiste em exigência 

com imprescindíveis detalhamentos técnicos, sendo que a ausência de delineamento e 

individualização do software que se pretende oferecer ao órgão contratante impede a análise 

técnica da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Inovação. 

 

O parecer da r. Área de Tecnologia da Informação, concentrado no 

Despacho 69, esboça com precisão as razões pelas quais a ausência de especificações para 

o supracitado item impossibilitam o exame técnico.     

  

Assim sendo, não se está diante de formalismo excessivo, mas de 

aceitar proposta comercial com vício insanável, em direta afronta ao texto dos itens 4.2.2, 7.5, 

letra “a” e “b”, todos do Edital. 

 

E vícios insanáveis não são remediados com diligências, uma vez que 

estas possuem o condão de complementar e esclarecer informações e dados apresentados 

pela proponente. No caso em apreço, estamos diante da inexistência de todo um corpo 

técnico instrutório que deveria ter embasado as propostas comerciais das Recorrentes. 

 

Destacamos que a ausência de conteúdo técnico comprobatório 

adequado que qualificasse o software de bilhetagem ofertado pela Recorrente representaria 

contratação insegurança à Administração. 

 

A indagação que a Pregoeira se fez: 

 

“O que impediu a Recorrente de apresentar as especificações técnicas 

caracterizadoras do software de bilhetagem juntamente com sua proposta comercial, como 

feito por outras licitantes, não se tratando necessariamente de indicação de marca/modelo?” 

 

Não está se falando de diligência complementar para cotejar o modelo 

ou a marca do equipamento ofertado, como citado pela Recorrente, mas de inexistência de 

especificação do software de bilhetagem.  

 

Consentir em realizar diligência significaria corrigir vício insanável para 

a Recorrente, infringindo todos os princípios que permeiam as licitações públicos tais como: 

princípio da isonomia, princípio da vinculação ao instrumento convocatório, princípio do 

julgamento objetivo, princípio da impessoalidade. 

 

Sobre o princípio constitucional da isonomia das licitações públicas é 

salutar destacar os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira da Mello (2009, p. 517):  
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“[...] a licitação pode ser definida como o certame que as entidades 

governamentais devem promover para possibilitar a disputa entre os 

interessados, a fim de escolher a proposta mais vantajosa. Para 

tanto, tem por fundamento a ideia de competição isonômica entre 

todos os que preencham os requisitos necessários para atender as 

obrigações que se propõem assumir. 

 

O que se busca é garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração, sempre de modo a assegurar oportunidade igual a 
todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame do 
maior número possível de concorrentes.” 
 
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 
32 ed. Malheiros: 2009.) 
 
Segundo leciona Amorim (2017, p. 22), as licitações têm os 

seguintes objetivos: 
“[...] 
 
a) a observância do princípio constitucional da isonomia: assegura 
aos administrados interessados a oportunidade de contratar com o 
Estado tendo por base as regras previamente estipuladas e 
aplicáveis, de forma indistinta, a todos os eventuais interessados; 
(grifos nossos) 
 
b) a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública: a competição que se estabelece entre os interessados que 
preenchem os atributos e requisitos necessários para contratar 
resulta na obtenção da melhor proposta para a Administração; (grifos 
nossos) 
 
c) a promoção do desenvolvimento nacional sustentável: tal objetivo 
foi expressamente inserido na redação do art. 3o da Lei 
no 8.666/1993 por força da Lei no 12.349/2010 (BRASIL, 2010).” 
 
 
DE AMORIM, Victor Aguiar Jardim. Licitações e Contratos 
Administrativos: Teoria e Jurisprudência. Brasília: Senado Federal, 
2017. Disponível em: 
<http://livraria.senado.leg.br/licitacoesecontratos-administrativos-
teoriaejurisprudencia.html>.... Acesso em: 27 set. 2018. 

 
Nesse seguimento, a Administração Pública abre a possibilidade 

de apresentação de proposta técnicas e comerciais para todos os interessados que 

se sujeitem às condições estabelecidas pelo instrumento convocatório.   

 

 

 

 

 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11319793/artigo-3-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1026154/lei-12349-10
http://livraria.senado.leg.br/licitacoes-e-contratos-administrativos-teoria-e-jurisprudencia.html%3E
http://livraria.senado.leg.br/licitacoes-e-contratos-administrativos-teoria-e-jurisprudencia.html%3E
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À vista disso, de maneira concisa, apoiada em todas as razões 

expostas acima, a Pregoeira conhece do Recurso anexado ao Despacho 54 e opina pelo seu 

não provimento, mantendo a decisão que declarou habilitada e vencedora do Pregão 

Presencial nº 4/2022, a empresa Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda., pelo 

preço global de R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais).  

 

São Bernardo do Campo, 15 de agosto de 2022. 

 

Michelle Heleno Araújo de Mello 

Pregoeira 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


