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Erival Telecomunicações Com. e Representações LTDA.  

Rua São Caetano do Sul, 430 – Jd. Alvorada. 

CEP 12240-510 – São José dos Campos - SP 

C.N.P.J.: 64.606.486/0001-99 

I.E.: 645.155.807-110 

E-mail: comercial@erione.com.br 

Telefone: +55 12 3932-5655 

  

 

Á FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Local: Divisão de Licitações 

Referente: Processo de Compra Nº 79/2022 

Modalidade de licitação: Pregão Presencial 002/2022 

 

Departamento de Licitações 

 

Aos cuidados do Senhor Diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo. 

 

Referente: Desclassificação de proposta 

Objeto deste Pregão: 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: 

 

Assunto: Anulabilidade do certame e a desclassificação da nossa proposta. 

 

Venho por meio deste termo solicitar anulabilidade do certame desta licitação, correção 

dos vícios apontados e o Representante, em síntese, volta-se contra: 

 

 

1)  Desclassificação da nossa proposta pelo motivo do item 4.2.2. do edita 

 

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; 

 

Resp: A especificação dos produtos estão conforme o termo de referência e com 

as respectivas marcas. A solicitação das marcas é para a identificação dos produtos 

que estão oferecidos pelos licitantes. Na dúvida ou para esclarecimento a Senhora 

Pregoeira deveria ser utilizado o remédio preconizado pelo artigo 43, § 3º, da Lei 

das Licitações nº 8.666/1993, mas se estivermos alicerçados na legalidade, 

impessoalidade e moralidade por parte desta Administração Autárquica. 

 

2)  Desclassificação da nossa proposta pelo motivo o item 7.5, alínea “a”: 

 

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

Edital; 

 

Resp: As especificações, as condições e os prazos foram fixados pela Autarquia, 

em nossa proposta: 

Foi declarada em nossa proposta: 

DECLARAMOS, expressamente, que nos sujeitamos e aceitamos todas e 

quaisquer exigências estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 2/2022 e seus 

respectivos Anexos, inclusive normas, prazos e garantia. 

 

Essa declaração não vale nada? 

 

3)  Desclassificação da nossa proposta pelos motivos dos itens 6.6, 6.7 e 6.8 do 

Anexo I: 

 

Resp: Os itens 6.6, 6.7 e 6.8 do Anexo I, descreve exatamente o que estamos 

propondo, não tem cabimento ser desclassificado por motivos que não existem 

contra a nossa proposta. 

 

4)  Tudo acima apresentado nos itens 01, 02 e 03 ocorreu devido a Pregoeira não ter 

a habilidade e o conhecimento necessário para atuar neste Pregão. A doutrina e a 

jurisprudência consideram que a análise da proposta técnica, dos catálogos ou das 

amostras devem ser após da fase de lances. Caso o preço seja aceitável pela 

empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar. 

Se o preço for exequível, mas a proposta técnica foi reprovada na análise, isso 

acarretará na desclassificação da proposta comercial. A Pregoeira, então, analisará 

a proposta subsequente como previsto no artigo 4º da Lei 10.520/02. 

Neste caso houve inversão de fases, foi analisada a proposta técnica antes da etapa 

de lances. 

 

5)  A forma como a Pregoeira conduziu o certame não observou a vantajosidade da 

nossa proposta, não ampliou a quantidade de competidores (licitantes) e não 

demonstrou o menor interesse no princípio da economicidade,  

Por atos administrativos feitos desta forma por funcionários públicos é que 

promovem a desconfiança dos brasileiros em relação as entidades 

governamentais. 

O Termo é forte, mas há indícios elevados da falta do “fumus boni iuris”. 

 

6) Para conhecimento da Senhora Pregoeira - Suprimir do texto do edital. 

A Lei nº 13.726, de 2018, sancionada e publicada no Diário Oficial da União (DOU), 

prevê o fim da obrigação de reconhecimento de firma, dispensa de autenticação de 

cópias e não-exigência de determinados documentos pessoais para o cidadão que lidar 

com órgãos do governo.  

Pelo novo dispositivo legal, órgãos públicos de todas as esferas não poderão mais exigir 

do cidadão o reconhecimento de firma, autenticação de cópia de documento, além de 

apresentação de certidão de nascimento, título de eleitor (exceto para votar ou registrar 
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candidatura) e autorização com firma reconhecida para viagem de menor se os pais 

estiverem presentes no embarque. 

 

 

O Subscritor de um edital aceitando e concordando em publicar um termo de referência descrito 

conforme o texto acima, é muito irresponsável, até que prove o contrário. 

 

Da justificativa 

 

É evidente que está ocorrendo um cerceamento e uma direção a alguma empresa 

nesta licitação. 

Onde em “sã” consciente qualquer empresa seja privada ou pública iria pagar para 

R$ 1.455.000,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E CINQUENTA E 

CINCO MIL REAIS) A MAIS por um serviço que 04 (quatro) empresas fazem 

o mesmo serviço mais barato??? 

Não tem cabimento as atividades da Pregoeira, faltou bom senso, foi abusiva nas 

desclassificações das propostas (não houve lances e consequentemente não 

houve disputa) e também foi temerária suas ações neste pregão, com a finalidade 

de afastar o interesse público, à míngua da multiplicidade de fornecedores e de 

justificativas técnicas e econômicas a respaldar a opção, tem-se violação ao 

disposto no artigo 23, §1º da Lei Federal nº. 8.666/93, com restrição da ampla 

competitividade. 

 

Não é permitido o gestor público agir como “dono”, que pode fazer o que lhe 

pareça mais cômodo. Ao Administrador Público só é dado fazer aquilo que a 

lei autorize, de forma prévia e expressa. Daí decorre o importante axioma da 

indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos.  

Ainda para Hely Lopes Meirelles: “Na Administração Pública não há liberdade 

nem vontade pessoal”. 

 

Do Pedido  

Acatar os apontamentos e corrigi-los. 

 

Assim necessária a correção do edital ou voltar a etapa de lances, promover 

a disputa dos valores, ao proponente da proposta com o melhor valor solicitar 

a apresentação dos documentos técnicos para a avaliação dos equipamentos, 

esses reparos são necessários para que esta licitação ocorra de maneira Legal, 

Impessoal, com a extrema Moralidade e Eficiência.  

 

Nestes termos pede Deferimento. 

 

São José dos Campos, 18 de julho de 2022. 

 

 

Anderson Alves Gomes 

Sócio - Administrador 
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