
 
 

 
 

À SENHORA PREGOEIRA DA FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022 

 

Objeto: O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL TEM COMO 

OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO E 

REESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA COM O 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE E 

TELECOM (SWITCH, ACCESS POINTS, NAC E TELEFONIA 

IP), COM GARANTIA PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E 

SEIS) MESES, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E SERVIÇOS DE 

SUPORTE TÉCNICO PARA A FACULDADE DE DIREITO DE 

SÃO BERNARDO DO CAMPO. 

 

CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 

n°11.452.317/0001-85, sediada no endereço: Rua 41c, nº 409, Vila Santa Cecília, Volta 

Redonda, Rio de Janeiro, vem, por meio de seu advogado, Matheus Alves Moreira da Silva, 

inscrito na OAB/RJ 235.905, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, pelas razões de fato e de 

direito que passa a expor 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

Tendo em vista que a sessão púbica se deu no dia 14/07/2022 e que o prazo máximo 

para interposição das razões recursais é de 3 (três) dias, segundo item 8.5 do edital e Lei 

Federal 10.520/202 e, ainda, considerando a previsão do art.º 66, da Lei 9.784/99, que dispõe: 

“Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia 

em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal”, resta 

comprovado que o recurso interposto na presente data (18/07/2022), é tempestivo, 

merecendo ser conhecido analisado e julgado. 

II – DOS FATOS 

Trata-se de licitação, na modalidade pregão, cuja sessão se deu de forma presencial, 

objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

modernização e reestruturação tecnológica com o fornecimento de equipamentos de rede e 

telecom (switch, access points, nac e telefonia ip), com garantia pelo período de 36 (trinta e 



 
 

 
 

seis) meses, capacitação técnica e serviços de suporte técnico para a Faculdade de Direito de 

São Bernardo do campo. 

Na data prevista para a realização da sessão pública, 13/07/2022, após a análise das 

propostas apresentadas, teve-se a composição do seguinte quadro de classificação: 

LICITANTE PREÇO PROPOSTO GLOBAL 

1ª CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI R$ 7.095.000,00 

2ª 
V DA SILVA MEIRELES COMÉRCIO VAREJISTA DE 
PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI 

R$7.130.475,00 

3ª 
VERTI TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EIRELI E 
INOVAÇÃO EIRELI 

R$ 7.222,710,00 

4ª 
ERIVAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 

R$ 7.524.860,15 

5ª ONE LINEA TELECOM LTDA R$8.812.195,55 

6ª 
CENTERTEC NEG´CIOS, SOLUÇÕES E TECNOLOGIA 
EIRELI EPPP 

R$9.714.973,00 

7ª VS TELECOM LTDA R$10.398.670,00 

 

Como se observa, vide ata da sessão pública, a empresa ora Recorrente foi classificada 

em primeiro lugar, com a melhor oferta consubstanciada em R$ 7.095.000,00 (sete milhões e 

noventa e cinco mil reais).  

Após abertura dos envelopes de proposta comercial, o Coordenador de tecnologia da 

Informação e Inovação, Sr. Mário José de Oliveira, solicitou a suspensão do certame para que 

se procedesse com a análise técnica das propostas apresentadas. Em seguida, com a 

reabertura da sessão, a empresa City Connect, detentora do melhor preço, foi desclassificada 

sob a seguinte justificativa: 

“As seguintes propostas serão desclassificadas, considerando a ausência de 

apresentação das especificações exigidas nos itens 4.2.2, 7.5 “a” do Edital e do Anexo I itens 

6.6, 6.7 e 6.8, sendo parte integrante da documentação do Envelope “A” 

Além da City Connect, as empresas classificadas em 2º, 3º e 4º lugar também foram 

inabilitadas sob a mesma justificativa, sendo que a empresa Erival Telecomunicações, mesmo 



 
 

 
 

tendo indicado as marcas e modelos dos equipamentos, não teria feito a descrição dos 

mesmos.  

Dessa forma, com a desclassificação das quatro primeiras colocadas, habilitou-se a 

empresa ONE LINEA TELECOM LTDA, pelo valor de R$8.550.000,00 (oito milhões quinhentos 

e cinquenta mil reais), sendo fundamental observar a diferença crítica de R$1.455.000,00 (um 

milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) entre a proposta comercial da empresa 

Recorrente e a da empresa que foi habilitada.  

Diante do exposto, pelas irregularidades na condução do certame destacadas a seguir, 

não restou à empresa City Connect outra opção que não a interposição do presente recurso, 

para ver serem respeitados os princípios que regem a Administração Pública, bem como para 

que se resgate a lisura do certame em epígrafe. 

III – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A) DA NÃO OBRIGATORIEDADE EM RELAÇÃO À MARCA/MODELO/ESPECIFICAÇÃO 

Em que pese a alegação do Sr. Coordenador de Tecnologia da Informação e Inovação 

no sentido de que o edital teria sido preparado com muito cuidado e que seria necessária uma 

“melhor leitura do edital” por parte dos licitantes. Fato é que o edital não exige, em parte 

alguma, a obrigatoriedade da indicação de marca e modelo dos equipamentos apresentados 

na proposta comercial, senão vejamos o que o instrumento convocatório dispõe sobre: 

4.2.2. Especificação dos produtos a serem fornecidos, 

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; 

4.1. A proposta comercial, que deverá ser apresentada, 

OBRIGATORIAMENTE, NOS MOLDES DO ANEXO II DESTE EDITAL. 

Ora, Ilustre Sra. Pregoeira, o edital é enfático ao dizer que a especificação das marcas 

e dos modelos é uma preferência, ou seja, poderia ou não ser colocada na proposta. Além de 

não ser obrigatório, o item 4.1 é cristalino ao dispor que a proposta deveria ser apresentada, 

OBRIGATORIAMENTE, nos modelos do anexo II deste edital.  

Agora vejamos os campos com as informações solicitadas no modelo de proposta 

elaborado pela própria Entidade contratante: 

 



 
 

 
 

 

 Ora, tem-se o campo da descrição, que como foi feito no modelo, se destina a 
descrever qual equipamento, se switch, se access point e etc; a unidade; a quantidade; o valor 



 
 

 
 

unitário e valor total. NÃO HÁ em parte alguma do modelo qualquer campo referente à 
marca, modelo e especificações. 
 
 Num primeiro momento, o edital dispõe que a marca e o modelo é uma preferência, 
podendo ser colocado ou não, depois diz que a proposta deve ser obrigatoriamente igual ao 
modelo do anexo II, o qual NÃO DISPÕE DE CAMPO PARA ESTAS INFORMAÇÕES. 
 
 Seria possível buscar em várias outras entidades que licitam exemplos claros de editais 
que exigem de forma expressa a marca, modelo e especificações, mas trazemos aqui um 
exemplo da própria Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, em que a indicação é 
obrigatória e é feita de forma objetiva no instrumento convocatório, senão vejamos a redação 
do edital de pregão presencial nº 06/2022. 
 

 
 

Por fim, recorta-se abaixo o modelo de proposta deste mesmo edital, o qual dispõe de 
maneira muito clara e sucinta as informações obrigatórias, dentre elas: a MARCA, O MODELO 
E AS ESPECIFICAÇÕES. 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 Ante ao exposto, Mui Digna Pregoeira, fica evidenciado, quer pela leitura, quer pela 
comparação de editais desta respeitada Faculdade, que o instrumento convocatório do 
pregão presencial 02/2022 NÃO EXIGIA DE MANEIRA OBRIGATÓRIA A INDICAÇÃO DE 
MARCA, MODELO ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. Tem-se um exemplo prático de 
edital, inclusive com data de publicação anterior à sessão pública do pregão presencial 
02/2022, de como se dá a redação dos editais quando de fato estas informações são exigidas. 
Se exigido fosse, o texto viria como se encontra no edital do pregão presencial 06/2022, não 
cabendo também alegar que o modelo/marca/especificação deveriam estar no campo da 
descrição, porque se assim fosse, o edital do pregão presencial 06/2022 não iria fazer distinção 
entre esses campos.  
 
 Não por caso, 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. 
 
 B) DA VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA  
 
 Não restam dúvidas acerca da não obrigatoriedade de indicação da 
marca/modelo/especificações, mas pelo princípio da eventualidade e pelo apreço ao debate, 
suponha-se que de fato tais informações fossem obrigatórias, ainda assim não deveria a 
Ilustre Pregoeira ter procedido com a desclassificação da empresa ora Recorrente, conforme 
se verá a seguir. 
 

O art. 43, §3º, da Lei 8.666/93, dispõe sobre a realização de diligências em qualquer 
fase da licitação, senão vejamos: 

§3º. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta. 

Ocorre, no entanto, que de acordo com o entendimento pacífico do Tribunal de Contas 
da União, o dispositivo legal não prevê uma simples discricionariedade ao gestor público, mas 
sim um verdadeiro DEVER de ação nas situações em que a diligência se mostrar necessária 
e adequada. 

Sobre o tema, é pacífico o entendimento do Tribunal de que falhas sanáveis, 
informações passíveis de verificação, por ventura não identificadas nas propostas ou 



 
 

 
 

documentos de habilitação, não devem levar necessariamente à inabilitação, CABENDO à 
Comissão Julgadora promover as diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou 
complementar o processamento do certame. 

Nesse sentido, em casos idênticos, existem DIVERSOS PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO ratificando este entendimento, senão vejamos: 

1) ACÓRDÃO 918/2014 – PLENÁRIO DO TCU 

Não obstante a faculdade prevista no dispositivo, É DE FÁCIL 
INTERPRETAÇÃO QUE A DILIGÊNCIA SE TORNARÁ OBRIGATÓRIA, CASO 
A SITUAÇÃO EM ANÁLISE OU A AUSÊNCIA DE DETERMINADA 
INFORMAÇÃO IMPLIQUE EM INABILITAÇÃO DESARRAZOADA DE 
DETERMINADO LICITANTE, COM PREJUÍZOS À PROPOSTA MAIS 
VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO. NO PRESENTE CASO, A 
ELIMINAÇÃO DA DENUNCIANTE APENAS POR ERROS NA INDICAÇÃO DA 
MARCA OU MODELO DOS PRODUTOS NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL. 

2) ACÓRDÃO 3.615/2013 – PLENÁRIO DO TCU 

DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE PROPOSTAS POR QUE NÃO CONSTOU 
CORRETAMENTE A MARCA MODELO DO EQUIPAMENTO, VIOLAÇÃO DO 
DEVER DE DILIGÊNCIA, IMPROBIDADE. 

3) ACÓRDÃO 1.170/2013 – PLENÁRIO DO TCU 

NÃO HÁ ILEGALIDADE NA DILIGENCIA REALIZADA PELO PREGOEIRO 
PARA ESCLARECER O MODELO DE EQUIPAMENTO OFERTADO PELO 
LICITANTE. NÃO PODE DESCLASSIFICAR EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE 
INFORMAÇÕES QUE POSSAM SER SUPRIDAS POR DILIGENCIA. 
INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TCU N° 151. OMITIU NA 
DESCRIÇÃO O MODELO DO EQUIPAMENTO. NÃO HOUVE PREJUÍZO À 
COMPETITIVIDADE DECORRENTE DE AUSÊNCIA DO REGISTRO DO 
MODELO COTADO. 

A realização de diligência para verificação da marca/modelo/especificações 
consideradas pela empresa para precificar sua proposta sanaria as supostas “omissões dessas 
informações”, não alterando substancialmente a proposta em 1 centavo sequer, além de não 
configurar juntada de novo documento, uma vez que a precificação se deu antes da licitação, 
caracterizando uma informação pré-existente. 

Nesse sentido, também há farta jurisprudência do Tribunal de Contas da União, 
vejamos: 



 
 

 
 

1) ACÓRDÃO 966/2022 – PLENÁRIO DO TCU   

É LÍCITA A ADMISSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS, DURANTE AS 
FASES DE CLASSIFICAÇÃO OU DE HABILITAÇÃO, QUE VENHAM 
ATESTAR CONDIÇÃO PRÉ-EXISTENTE À ABERTURA DA SESSÃO 
PÚBLICA DO CERTAME, SEM QUE ISSO REPRESENTE AFRONTA AOS 
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IGUALDADE ENTRE AS LICITANTES. 

 

2) ACÓRDÃO 1445/2022- PLENÁRIO TCU 

CABE AO PREGOEIRO DILIGENCIAR PARA QUE SEJA APRESENTADO O 
DOCUMENTO CORRETO, EM VEZ DE PROCEDER À DESCLASSIFICAÇÃO 
DA PROPOSTA, SOBRETUDO QUANDO HÁ CONSIDERÁVEL DIFERENÇA 
DE PREÇOS ENTRE ESTA E A DOS LICITANTES SUBSEQUENTES. NESSE 
CASO NÃO HÁ ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NA PROPOSTA. 

3) ACÓRDÃO 2.521/2003 – PLENÁRIO TCU   

ABSTENDO-SE, EM CONSEQUÊNCIA, DE INABILITAR OU 
DESCLASSIFICAR EMPRESAS EM VIRTUDE DE DETALHES QUE POSSAM 
SER SUPRIDOS PELA DILIGÊNCIA AUTORIZADA POR LEI”. 

A construção da linha de interpretação adotada pelo TCU passa pela premissa de que 
o processo licitatório não é um fim em si mesmo e que o formalismo exacerbado não deve, 
em hipótese alguma, afastar o interesse público, o qual no caso em tela se vê terminantemente 
prejudicado com a contratação de uma proposta consideravelmente mais cara. 

Nessa linha, é o entendimento do mestre e professor Marçal Juste Filho: 

Deve-se ter em mente, ainda, que o formalismo não é uma garantia a 
favor da Administração e contra os administrados, mas muito pelo 
contrário. Este é, na verdade, um dos fundamentos do repúdio ao 
formalismo por si só, em detrimento da essência, que é uma melhor 
gestão dos gastos públicos. Entende-se, inclusive, ser inconstitucional 
a oposição ao administrado a burocracia da complexidade de 
procedimentos  

 Portanto, resta inafastável que ainda que obrigatório fosse a apresentação de 
marca/modelo/especificações, antes de se proceder com a desclassificação da Recorrente, 
deveria esta Renomada Faculdade ter procedido com a diligência de verificação das 
informações, em obediência aos princípios da busca da proposta mais vantajosa, interesse 
público e economicidade. 



 
 

 
 

 
C) DA VIOLAÇÃO À VANTAJOSIDADE E ECONOMICIDADE 
 
Como exposto anteriormente, ao desclassificar a proposta da empresa Recorrente, a 

Administração habilitou uma licitante cujo valor final da proposta é R$1.455.000,00 (UM 

MILHÃO QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS) MAIS CARO, senão vejamos o 

quadro de classificação novamente: 

 

LICITANTE PREÇO PROPOSTO GLOBAL 

1ª CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI R$ 7.095.000,00 

2ª 
V DA SILVA MEIRELES COMÉRCIO VAREJISTA DE 
PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI R$7.130.475,00 

3ª 
VERTI TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EIRELI E INOVAÇÃO 
EIRELI R$ 7.222,710,00 

4ª 
ERIVAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA R$ 7.524.860,15 

5ª ONE LINEA TELECOM LTDA R$8.812.195,55 

6ª 
CENTERTEC NEG´CIOS, SOLUÇÕES E TECNOLOGIA 
EIRELI EPPP R$9.714.973,00 

7ª VS TELECOM LTDA R$10.398.670,00 

 
Estamos diante de uma diferença de praticamente 1,5 MILHÕES DE REAIS. Trata-se de 

grave afronta à busca da proposta mais vantajosa e também à economicidade. Inclusive, cabe 

destacar, como é de conhecimento notório, que a Faculdade está passando por uma reforma 

estrutural e o valor que está prestes a ser desperdiçado poderia ser revertido em diversos 

investimentos para a Entidade. Existem centenas de finalidades que poderiam ser dadas a este 

valor com o objetivo de aprimorar o serviço público de ensino oferecido por esta Renomada 

Autarquia Municipal, entre elas: construção de novas salas de aula, reforma estrutural do 

auditório geral, oferecimento de bolsas de pesquisa e monitoria, investimento em programas 

de pós-graduação, atividades em geral de pesquisa e extensão e entre outras.  

 



 
 

 
 

Porém, infelizmente, todo esse dinheiro seguirá no sentido oposto ao do interesse 

público, violando o artigo 3º, da Lei 8666/93 e o artigo 70 da CRFB/88, vejamos: 

 

O Art. 70.   A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da União e das entidades da administração 

direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, ECONOMICIDADE, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder. 

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 

 

  Data venia, Mui Digna Pregoeira, não há que se falar em necessidade de “melhor 

leitura do edital e falta de preparo da Recorrente” como alegado na sessão pública. Em verdade, 

o que se observa é a violação legal de diversos princípios que regem a Administração Pública, 

na contramão das melhores práticas jurídicas quando se fala em licitações e contratos públicos. 

Nota-se uma espécie de contorcionismo jurídico ao se exigir da licitante algo que o edital não 

prevê e, ainda que assim o fosse, não caberia a desclassificação sem a prévia realização de 

diligência, procedimento este que foi absolutamente ignorado no certame em comento. 

 

 Ao ignorar a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, corre-se o 

risco desta Renomada Faculdade de Direito vir a celebrar uma contratação com um prejuízo 

de R$ 1.455.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), simplesmente por 

solicitar algo não previsto em edital e, principalmente, pela omissão em enviar um e-mail 

solicitando o uma proposta com a indicação das marcas/modelos/especificações, 

procedimento simples e que sanaria a “omissão” alegada. 

 

DESSA FORMA, POR SE TRATAR DE GRAVÍSSIMA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS LEGAIS 

CITADOS, BEM COMO PELO IMINENTE RISCO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO NA 

PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO TÃO ESSENCIAL À SOCIEDADE, QUE É O SERVIÇO PÚBLICO DE 



 
 

 
 

EDUCAÇÃO, PELA LISURA DO PROCESSO E PELOS DIREITOS DESTA RECORRENTE, PUGNA-SE 

PELA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO, EVITANDO QUE ESTAS 

IRREGULARIDADES E VIOLAÇÕES AMPLAMENTE VEDADAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

EXTERNO VENHAM A SER DISCUTIDAS PERANTE O PODER JUDICIÁRIO. 

 

IV – DOS PEDIDOS 

Face ao exposto, com fulcro na legislação vigente e na jurisprudência apresentada 

requer que o presente recurso seja julgado PROCEDENTE para: 

1) Reconsiderar a decisão de desclassificação, uma vez que a justificativa 

para tal não encontra apoio no instrumento convocatório, devendo o certame 

prosseguir com a habilitação da CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 

EIRELI; 

2) Pelo princípio da eventualidade, caso mantenha-se o posicionamento 

no sentido de ter sido obrigatória a exigência de marca/modelo/especificação, o 

que se admite apenas por apreço ao debate, requer seja realizada diligência, com 

solicitação por parte da Autoridade Competente à empresa Recorrente, para que 

se apresente as informações, ou seja, a proposta com a indicação de 

marca/modelo/especificações, prosseguindo o certame com a habilitação da 

CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI; 

 

3) Caso seja mantida a desclassificação da Recorrente, pelo apreço ao 

debate, reque a imediata remessa, processamento e envio destas razões à 

autoridade superior. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

  

 

Volta Redonda, 18 de julho de 2022. 

 

 

MATHEUS ALVES MOREIRA DA SILVA 
Especialista em Direito Administrativo  

OAB/RJ 235.905 
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