
 

 
 

Tecnologia 
 
 

São Paulo, 20 de julho de 2022 
 

 

ILMA. SRA. PREGOEIRA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 
PROCESSO COMPRAS Nº 79/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paulo Sergio Lopes, no uso de suas atribuições legais, participante do referido edital, 

vem respeitosamente à presença de V.Sa. Apresentar  

 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

Cabe evidenciar que as razões que serão aqui apresentadas encontram respaldo nos 

princípios e normas que regem o processo licitatório e no entendimento pacificado dos nossos 

mais ilustres juristas, razão pela qual as presentes contrarrazões não tem por objetivo 

procrastinar o regular andamento do processo licitatório em referência, mas tão somente 

garantir que os atos administrativos sejam realizados de forma a observar e cumprir os 

ditames legais que regulam o procedimento da licitação. 

 

 

 

 

 



 

I. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE 

 

A Recorrida destaca que está satisfeita a tempestividade, tendo em vista que o prazo 

recursal se encerrou em 18.07.2022, extinguindo-se o prazo para contrarrazões em 

21.07.2022, bem como que o representante signatário desta se encontra devidamente 

credenciado. 

 

Satisfeitos os pressupostos recursais, requer seu recebimento e sua remessa a 

autoridade superior, para que proceda ao julgamento e seguimento do processo licitatório. 

 

II. DOS FATOS 

 

Às 09h30min do dia 14 de julho de 2022, na abertura da sessão do supracitado edital, 

após a etapa de credenciamento, foram abertos os envelopes contendo as propostas 

comerciais das empresas credenciadas, oportunidade em que as empresas abaixo foram 

desclassificadas, devido ao não atendimento dos requisitos técnicos e editalícios, conforme 

relatado na Ata de Pregão, vide captura de tela a seguir: 

 

 

 

Inconformadas com a desclassificação, as empresas City Connect e Erival 

Telecomunicações manifestaram interesse em interpor recurso “face à desclassificação de 

sua proposta”. 

 

Ocorre que, conforme constatado na própria sessão, o equipamento ofertado pela 

Recorrida atende integralmente ao instrumento convocatório, bem como, a proposta 

comercial apresentada pelas Recorrentes claramente não atenderam ao disposto no edital, 

conforme sabiamente acolhido por esta comissão de licitação e como será relatado nos 

tópicos abaixo, demonstrando o caráter tumultuador e procrastinatório dos recursos 

apresentados. 



 

III. DAS CONSTATAÇÕES 

 

Destaca-se que, quanto à classificação da Recorrida, não há o que se falar, visto que 

nada desabonador quanto a sua proposta fora objeto de recurso. 

 

Quando aos fundamentos recursais, serão contrarrazoados pelos fatos e fundamentos 

a seguir descritos. 

 
a) Recurso – CITY CONNECT 

 

A Recorrente apresenta suas razões recursais, pugnando pela desconsideração de sua 

desclassificação, sob a alegação de que não seria requisito do edital a especificação dos 

equipamentos e de que a diferença entre a proposta vencedora e a sua seria vultosa, aludindo 

a possibilidade de ter sido consagrada a vitória por valor não adequado, pontuando tais 

fatores como irregularidades identificadas durante a sessão. 
 

Primeiramente, visando evitar eventuais equívocos, importante destacar que, ao 

contrário do alegado pela Recorrente, a sessão de abertura do pregão presencial deu-se em 

14.07.2022 e não em 13.07.2022. 

 

 
 

A Licitante inicia seus argumentos alegando que edital, em seu item 4.2.2., não traz a 

exigência de identificação de marca e modelo e continua a discorrer, de forma enfática, a 

inexigência da marca na proposta comercial, citando editais anteriores e o próprio 

instrumento convocatório deste certame. 

Ora, resta claro que em nenhum momento fora questionada a exigência de marca, pelo 

contrário, fora destacado pelo r. Coordenador de Tecnologia da Informação e Inovação, que 

a desclassificação da proposta comercial da Recorrente fora pela ausência de especificações 

técnicas requisitadas pelo edital. 

 

No edital quando lemos o mesmo trecho aludido pela Recorrente, que frisa o 

subitem 4.2.2 transcrito abaixo, a indicação de marcas e modelos era, de fato, facultativa, 

porém, a demonstração das especificações técnicas era requisito obrigatório, como peça 

fundamental para que pudesse contemplar o que era pedido no mesmo parágrafo. 
“4.2.2.  Especificação dos produtos a serem oferecidos, preferencialmente 
com indicação das respectivas marcas, e dos serviços a serem prestados, em 
conformidade com as pormenorizações constantes do Termo de Referência – 
Anexo I deste Edital.” 
 



A despeito do que está sendo debatido pela Recorrente, a palavra “preferencialmente”, 

localizada após a vírgula, deixa cristalino que apenas faz referência ao que vem após, MARCA. 

Quando se lê a frase por completo, seu complemento por si só demonstra a necessidade de 

se comprovar o atendimento às pormenorizações descritas no termo de referência. Portanto, 

trata-se de um subterfugio meramente protelatório querer induzir a erro um processo desta 

monta e complexidade, por uma palavra mal interpretada. 

Ou seja, no caso temos duas frases no trecho analisado, sendo: 

A um: “especificação dos produtos a serem oferecidos e dos serviços a serem 
prestados” – sendo o requisito obrigatório do edital. 
A dois: “preferencialmente com indicação das respectivas marcas – 
facultativo, conforme o termo “preferencialmente” utilizado, sendo um 
complemento à afirmação anterior. 

 

Com todas as vênias e sem querer entrar no mérito gramatical, como fora levantado 

pela Recorrente durante a sessão e em seu recurso a análise “semântica” do uso da vírgula, 

bastaria que analisássemos qualquer frase com similaridade: 

Exemplo: “Você deve tomar este remédio toda manhã, preferencialmente 
acompanhado de um copo d’água” – No caso, se medicar toda manhã é 
obrigatório, porém, a ingestão de um copo de líquido é facultativa e apenas 
funciona como sugestão, de forma que a ingestão, por exemplo, de suco, não 
interferiria no efeito do medicamento. 
 

Em síntese, a One Linea Telecom apresentou uma proposta completa, utilizando-se do 

modelo de proposta exigido no edital, atendendo aos requisitos editalícios, apresentou o 

projeto em detalhes, marcas e modelos, folhetos relativos aos produtos (catálogos), e ainda 

uma planilha comprovando ponto a ponto todos os itens para que a comissão pudesse 

analisar o completo atendimento ao instrumento convocatório, enquanto as licitantes 

desclassificadas (1º, 2º e 3º lugar provisório) sequer apresentaram qualquer elemento que 

sinalizasse quais equipamentos seriam ofertados. 
 
Para qualquer profissional da área de tecnologia é notório o vasto e infinito número de 

produtos que podem ser confundidos sem as especificações devidamente definidas. E para 

que possamos diferenciar as ofertas, a única maneira é de elencar os equipamentos e 

serviços, apontando as características de cada um e comprovando o perfeito atendimento, 

conforme exige o edital. 
 

Não nos parece lógico, uma empresa como a nossa, que possui 22 anos de mercado, 

com clientes públicos na esfera estadual e federal, desperdiçaria esforços a imprimir tantas 

cópias quanto foram necessárias para a comprovação de nossa oferta, enquanto fosse 

possível apresentar em meras duas páginas uma planilha pré-formatada, tratando-se de 

projeto tão delicado e complexo. 



  
O que a One Linea Telecom fez em sua participação, e consequente classificação em 

primeiro lugar, foi analisar o edital, configurar uma solução compatível, atender a planilha 

com os preços em conformidade com o modelo, e como complemento da proposta, 

apresentar todos os catálogos dos produtos, e ainda uma planilha com todas as indicações 

de atendimento ao Anexo I, ponto a ponto, para poder COMPROVAR o atendimento a todos 

os requisitos técnicos solicitados no edital. 
  
Declaramos ainda que, os valores ofertados estão de acordo com o mercado, e abaixo 

do valor referencial, podendo ser confrontado a qualquer momento com os concorrentes 

equivalentes, lembrando que estamos falando de uma solução completa e robusta, para 

inovação do campus como um todo e de duração de trinta e seis meses. 
  

Assim, a Recorrida, ora classificada como vencedora, apesar de apresentar valor maior, 

isto comparado a propostas que sequer podem ser analisadas devido a sua carência de 

informações, conseguiu apresentar uma proposta exequível financeiramente e de acordo com 

valores de mercado e estimados, e principalmente por demonstrar que atendia a todos os 

pré-requisitos técnicos descritos no Edital e seus anexos. 
 
As questões a serem analisadas são as seguintes: 
 

o Podem ser comparadas as propostas de ambas as empresas?   

o Está a Recorrente apresentando produtos similares e com as mesmas características técnicas 

exigidas pelo Edital convocatório e seus anexos técnicos?   

o Existiu de maneira clara a demonstração inequívoca que os produtos e serviços ofertados 

ofereciam a esta Administração a solução licitada para a modernização desejada pelo projeto? 

  
A resposta claramente é não! 

Não havia em nenhum trecho da proposta comercial da Recorrente, demonstrações que 

comprovassem as características técnicas exigidas no edital.     
Claro que o que se imagina, é que após lermos um edital tão complexo e completo, é 

que o licitante investiu tempo e recursos para chegar a especificações que contemplem o 

provimento de uma solução completa, que deveria ser detalhada ao se apresentar a proposta 

comercial. 

Concordamos que o direito recursal da Recorrente esteja amparado pela lei no seu 

direito de clamar por sua classificação, mas a luz do edital, não houve o atendimento aos 

requisitos técnicos exigidos, e se em um certame pudéssemos simplesmente declarar que 

atendemos a tudo, porque teríamos uma comissão para análise das compatibilidades e 



competências dos concorrentes? 

Notamos que esta estratégia tem sido recorrente em outros certames onde a empresa 

também não se sagrou vencedora, como exemplo abaixo em duas licitações nas quais o 

mesmo tipo de expediente foi utilizado para tentar desqualificar a decisão da comissão 

licitatória, localizadas em uma rápida pesquisa: 

 Pregão Presencial 004/2019 – Câmara Municipal de Araraquara e Pregão Presencial 

PRODABEL 004/2022. 

Nos dois casos supracitados, a Recorrente também buscou justificar falhas em sua 

proposta ou documentação de modo a ser revista sua desclassificação. 

 

A Recorrente continua seus apontamentos, pugnando pela necessidade de diligência 

complementar para verificação do atendimento da proposta ofertada, em caso de 

comprovação da necessidade de especificações como requisito editalício. 

Devemos, neste ponto, nos remeter ao item 7.5 item “b”do Edital, no qual temos: 

“ 7.5 – Serão desclassificadas as propostas comerciais: 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, condições e prazos fixados 
neste Edital.” 

  

Nesse sentido, levantamos novamente uma reflexão e nos perguntamos:     

Como avaliar se a proposta atende ao item acima, se a proposta comercial somente tem 

valores, e nenhuma menção as características exigidas pelo termo de referência? 

Como saber se realmente a proposta está de acordo com o desejado pela Administração? 

 

Desejar que seja feita uma “diligência” para complementar documentação faltante ou 

lacunosa, não se trata mais de diligência, e sim de ferir o direito de igualdade dos 

participantes, que sabem da necessidade e da única oportunidade de apresentação da 

proposta na data do certame, ou seja, feriria, de imediato, o princípio da igualdade e da 

vinculação ao instrumento convocatório. Sem contar que não há parâmetros para tal pesquisa 

uma vez que nenhuma informação útil foi consignada na proposta. 
 

O Recorrente continua sua argumentação trazendo julgados desatualizados e que 

trazem a previsão genérica de erros meramente formais, sanáveis e que não tragam prejuízo 

aos demais licitantes e à Administração Pública. 

 

O que não é observado no caso em questão. Como aduzido nos próprios julgados 

juntados, o erro passa a não ser apenas formal se ele interfere nas condições de participação 

do certame e traz danos aos demais licitantes ou à Administração Pública, ofensa que ocorreu 

nos dois pilares na proposta da Recorrente. 

 



 
 

Não obstante, os acórdãos juntados pela Recorrente são no sentido de que haveria 

possibilidade de diligenciar falhas sanáveis, meramente formais. É o sentido que se extrai do 

próprio julgado juntado pela Recorrente, Acórdão 2.521/2003-TCU-Plenário, in verbis: 

“atente para o disposto no art. 43, §3º, abstendo-se, em consequência, de 
inabilitar ou desclassificar empresas em virtude de detalhes irrelevantes ou 
que possam ser supridos pela diligência autorizada por lei”. 

 

O que já deixa claro que o entendimento do TCU, ressalta-se, de 2003, é no sentido de 

que devem ser diligenciados detalhes irrelevantes. A aplicação inadequada dessa importante 

ferramenta processual prevista na Lei Geral de Licitações poderia acarretar violação aos 

princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, a partir de um 

tratamento excepcional a uma licitante em detrimento das demais concorrentes. 
 

Deve-se observar que, nos termos da lei, não é possível a inclusão de documentação 

que deveria ter sido originariamente apresentada, pois isso configuraria um tratamento anti-

isonômico entre os participantes, uma espécie de prêmio para aquele que descumpriu uma 

regra do edital. 
 

Outrossim, a Recorrente volta a sua narrativa de que a sua desclassificação, violaria a 

vantajosidade e economicidade, sendo um suposto desperdício de dinheiro, sugerindo, 

inclusive, melhorias à Faculdade. 
 

Importante mencionar que, a melhor proposta não deve ficar atrelada apenas ao valor 

econômico do serviço a ser contratado, mas também à qualidade. Desse modo, deve ser 

observado o princípio da eficiência e da vantajosidade, este que se caracteriza como 

a adequação e satisfação do interesse coletivo por meio da execução do contrato. 
 

Assim, o órgão que licita deve sempre ter em mente que a contratação vantajosa é 

aquela que reflete o melhor gasto pela Administração Pública, sendo que o “melhor gasto” 

deve gerar economia aos cofres públicos, e proporcionar eficiência e qualidade aos serviços. 

Isto é ainda mais relevante em pregões, em que o critério de seleção das propostas é 

exclusivamente o menor preço, nos quais a comissão de licitação tem papel fundamental, 

que é o de avaliar detidamente as propostas de forma a garantir a melhor contratação. Nos 

Pregões, o cuidado deve ser redobrado, pois a “ânsia” em ganhar o contrato pode levar 

alguns fornecedores a baixarem seus preços de forma excessiva ou mesmo, como no caso 

concreto, elaborar proposta sem as especificações e critérios mínimos exigidos. 
 

Nesse sentido: 

“A Administração é orientada a selecionar a proposta de melhor preço que 
não pode ser confundido com o menor valor monetário, pois, existem 
hipóteses em que pagar o valor mais elevado propiciará à Administração 
Pública vantagens maiores.” (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito 
Administrativo. 2ª Edição. Editora Juspodvm, 2015.) 
 

“A vantagem caracteriza-se como a adequação e satisfação do 



interesse coletivo por via da execução do contrato. A maior vantagem 
possível configura-se pela conjugação de dois aspectos interrelacionados. Um 
dos ângulos relaciona-se com a prestação a ser executada por parte da 
Administração; o outro se vincula à prestação a cargo do particular. A maior 
vantagem apresenta-se quando a Administração assumir o dever de realizar 
a prestação menos onerosa e o particular se obrigar a realizar a melhor e mais 
completa prestação. Configura-se, portanto, uma relação custo-
benefício. A maior vantagem corresponde à situação de menor custo e maior 
benefício para a Administração.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos, 12a Edição, Dialética, pág. 63) 

 

Dessa forma, resta claro que o administrador garantindo a qualidade das contratações 

que realiza e a satisfação do interesse público, deixará de realizar contratações duvidosas, 

dispensando contínua repetição dos procedimentos licitatórios após contratações 

insatisfatórias. 

 

Por fim, em análise preliminar dos argumentos elencados já se percebe a quantidade 

de suposições levantadas pela Recorrente na tentativa quase que desesperada de desabonar 

nossa empresa e justificar a falta de preparo na elaboração de sua proposta, ou seja, não há 

afirmação nenhuma em seu recurso, apenas situações hipotéticas levantadas. 

 

A Recorrente ainda aduz que “Não por acaso, 4 das 7 empresas participantes deixaram 

de colocar todas essas informações que supostamente seriam exigidas, sendo 

desclassificadas. Curiosamente, só as empresas que participaram da fase de contação vieram 

a inserir essas informações, as quais jamais deveriam ser utilizadas como critério de 

desclassificação, pois, como visto de forma exaustiva, não foram obrigatórias” 
 

Importante mencionar, neste ponto, que, ao contrário do mencionado, apenas três 

empresas não colocaram especificação ou marca/modelo, sendo impossível analisar as 

referidas propostas comerciais. “Não por acaso”, essas três empresas que não apresentaram 

nenhum desses critérios foram as seguintes: CITY CONNECT, VRTI e V DA SILVA, todas 

sediadas no Estado do Rio de Janeiro, coincidentemente no município de Volta Redonda, 

duas delas, “curiosamente”, com endereço cadastrado na Receita Federal na mesma rua e 

duas também, não tendo, seus representantes sequer, balbuciado alguma intenção em 

recorrer da decisão, sendo que uma delas não contava ao menos com representante 

credenciado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Não obstante, por mais curioso que se pareça, não se entrará neste mérito, apenas 

importante apontar os acasos observados. Esclarecendo, ademais, que, o fato de que 

empresas que participaram da fase de cotação de preço terem apresentado proposta mais 

completa, com menção de marca e terem comparecido ao presente certame é 

demasiadamente óbvio, visto que nenhuma empresa envia cotação sem a finalidade de 

participar do pregão e sagrar-se vencedora, principalmente levando-se em conta a 

complexidade e tempo demandado para a elaboração de cotação dessa magnitude. 
 

Em suma, a discussão levantada pela Recorrente nos leva a crer que existe uma 

tentativa de a empresa tentar justificar a pouca atenção ao projeto, levando a Administração 

Pública a comprar O QUE NÃO QUER, PELO MENOR PREÇO, como se o menor preço 

vinculasse o ente público a adquirir produtos e serviços de pior qualidade ao exigido no edital. 
 

 

Ou seja, todo o arcabouço fático deixa claro que o prazo foi extenso para leitura do 

edital para todos os interessados, cumprindo o princípio da legalidade em sua totalidade, não 

havendo o que se falar em rigor formal, mas sim em cumprimento ao princípio de vinculação 

ao instrumento convocatório. 

 

 

 

b) RECURSO 2 – ERIVAL TELECOMUNICAÇÕES 

 
 

O Recurso da empresa Erival Telecomunicações discorre novamente sobre o 

tema de não seria uma exigência a apresentação das marcas e modelos, possíveis 

comprovações de atendimento aos requisitos técnicos exigidos em Edital. 

 

Neste caso, a empresa Recorrente, ainda que tenha apresentado a marca dos produtos 

na proposta, elencou produtos que não atendem as especificações quando consultados nos 

sites oficiais, e ainda produtos não localizados. 

 

A título exemplificativo apresentou como plataforma de NAC e plataforma de gerência 

e controle em Cloud, os produtos chamados BMG 2000 e P-BAMO-1000 não identificados, e 

ainda ofertou o telefone GRP 2601 da Leucotron que não atende as especificações, por ser 

10/100 enquanto a especificação pede que seja 10/100/100 no tocante a velocidade de 

transferência de dados. 

 

 

 



 

Dessa forma, conforme constatado durante a Sessão Pública, a licitante, ora Recorrente, 

não atendeu aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

 

Cabe salientar que a Recorrente não questionou ou justificou o fato de alguns de seus 

produtos não atenderem ao solicitado por essa Administração no momento da sessão, 

conforme pode ser constatado na ata e, sequer, no seu recurso, utilizando suas razões 

recursais única e exclusivamente para demonstrar sua indignação por sua desclassificação, 

proferindo ofensas e levantando dúvidas sobre a credibilidade e conhecimento jurídico e 

técnico desta comissão técnica e da Ilma. pregoeira, em uma intenção clara de tumultuar e 

procrastinar este certame, o que desde já repudiamos. 

 

Face ao exposto, temos que nos manifestar tempestivamente de maneira a concordar 

com a acertada decisão preliminar da comissão de licitação, que conduziu o certame de forma 

rígida e dando espaço para a manifestação de todos, concedendo as mesmas oportunidades 

a todos os licitantes. 

 

Esperamos que o certame seja conduzido até o final, prezando pelo resultado esperado 

pela Faculdade, que é conseguir remodelar tecnologicamente seu campus com o melhor em 

tecnologia e com pleno atendimento ao solicitado pela instituição. 

 

Nos colocamos a disposição para qualquer diligenciamento ao que foi apresentado, caso 

haja dúvida sobre o que foi apresentado.  Deixando claro que não iremos apresentar nada 

de novo em relação ao que foi proposto, e isto é o que esperamos dos outros licitantes.  O 

momento de mostrar a oferta, e discorrer sobre elas, seria o dia do certame, diante das 

autoridades competentes, o que já está precluso. 

 

Nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666/93, a licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia devendo ser processada e julgada em estrita 

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

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, em especial da vinculação ao 

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

 

Outrossim, a licitação é pautada pelo princípio da legalidade, que assume duas 

diferentes faces: para os particulares, a regra é a da autonomia da vontade, facultando-se 

fazer tudo aquilo que a lei não proíba; por outro lado, quando se trata da administração 

pública, só lhe é dada a possibilidade de fazer aquilo que a lei determine ou 



autorize. 
 

Assim, é vedado à Administração ultrapassar esses limites, por meio da inclusão de 

condições que maculem a isonomia das licitantes.  A regra encontra-se insculpida já 

no art. 3º da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe: 

 
"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, 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 
§ 1º É vedado aos agentes públicos: 
I – Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, dos produtos dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato; 
II- estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, lega, 
trabalhista, previdenciário ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e 
estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de 
pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 
internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3º da 
Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. (grifos nossos) 

 

Como lecionou o autor HELY LOPES MEIRELLES: 

"a igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo da discriminação entre os 
participantes do certame, quer através de cláusulas que, no edital ou convite, 
favoreçam uns em detrimento de outros, quer mediante julgamento faccioso, que 
desiguale os iguais ou iguale os desiguais. 
(in Direito Administrativo Brasileiro, 19a edição, Malheiros, pg. 249). 

 

Deve a Administração cumprir rigorosamente as regras do edital, sob pena de seu ato 

ser reformado pelo Poder Judiciário, entendimento jurisprudencial este do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, que em julgamento de caso similar decidiu por reconhecer 

que caso uma das licitantes não obedeça às regras do edital, deverá ser julgada 

desclassificada e inabilitada da licitação: 

MANDADO DE SEGURANÇA- LICITAÇÃO - EMPRESA INABILITADA POR NÃO 
ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. Edital que deve ser rigorosamente 
cumprido, em obediência ao princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, previsto no artigo 3° da Lei nO8.666/93. Hipótese em que não 
houve regularidade na documentação apresentada pela apelante. Sentença 
que denegou a segurança que deve ser mantida. Recurso não provido." 
 

T.J-SP Apelação APL 10012816620138260309 SP 1001281- 
66.2013.8.26.0309 (TJ-SPJ Jurisprudência Data de publicação: 13/09/2018). 

 

 

 

 



 

 

Não se trata aqui, de analisar se uma exigência é justa, importante, 

imprescindível ou agradável, tratamos aqui de que todos os licitantes ao entregar 

seu credenciamento, sua proposta e seus documentos para a participação no 

certame, aceitam todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, não 

podendo se valer posteriormente de motivos para não atendimento de exigências 

contidas no instrumento convocatório. 

 

A finalidade da licitação deve ser sempre atender o interesse público, buscar a proposta 

mais vantajosa, desde que respeitando-se a igualdade de condições, então se uma das 

empresas atendeu ao que foi solicitado no instrumento convocatório, não há aqui o que se 

falar em aceitar aqueles que não atenderam. 

 

Por fim, o que observamos nos dois recursos é apenas o inconformismo dos Recorrentes 

com sua desclassificação após os erros cometidos, com o intuito apenas de tumultuar e 

procrastinar o processo, mesmo sabendo do prejuízo que ocasionaria à Administração 

Pública. 
 

Nesse sentido, em atenção aos princípios licitatórios invocados e conforme a impecável 

decisão desta Comissão de Licitação durante a sessão pública, deve ser mantida a 

desclassificação das empresas do presente certame, devido ao não atendimento às 

especificações técnicas contidas no edital, o que requer nesta oportunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. DO PEDIDO 
 

Tendo em vista todas as alegações supracitadas, sob pena de ofensa aos princípios 

administrativos básicos da “legalidade”, “vinculação ao instrumento convocatório”, 

“vinculação à proposta comercial”, “da vantajosidade”, da “eficiência” e da “isonomia”, a 

Recorrida pleiteia a manutenção da decisão da Comissão de Licitação e da Ilma. Pregoeira, 

em desclassificar a proposta das recorrentes, requerendo a homologação do certame. 

 

Sem mais, 
   

São Paulo, 19 de julho de 2022. 

 

 

 

 

Paulo Sergio Lopes 

Diretor – Public Sector & Alliances 

Procurador Legal 

Este documento foi assinado digitalmente e possui validade jurídica e pode ser verificada 
através do órgão regulamentador ITI – https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.8.1/ 
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