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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS
SR. Renato Sousa Chaves - Pregoeiro

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 4/2020/CRA-MG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020

ENTERPRISE COMERCIO E SOLUÇÕES EM TIL LTDA (“Enterprise”) pessoa jurídica de direito privado com sede à Av. Raja Gabaglia, nº 3350 – Estoril -BH - MG,
inscrita no CNPJ sob o nº 22.777.689/0001-06, vem, respeitosamente, por seu representante legal, Fabio Mesquita de Souza, já qualificado nos autos, apresentar 

R E C U R S O A D M I N I S T R A T I V O

Em face a classificação, aceitabilidade e habilitação da empresa PRIMETECH INFORMATICA EIRELI, para o Item 01 do referido processo, pelas razões, fatos e
evidencias abaixo relacionadas.

Ainda, que o faz com fundamento no art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 contra a decisão dessa digna Equipe de Pregão, que classificou a recorrida, requerendo
que seja o mesmo recebido em seu efeito suspensivo (art.109,§ 2º), bem como em não ocorrendo a retratação prevista no (§4º) do mesmo artigo, a presente
petição seja enviada a autoridade superior para julgamento, pelo inconformismo com relação a decisão equivocada, e pelas demais razões que passamos a
apresentar:

1. Da tempestividade
O edital do Pregão Eletrônico 04/2020, disciplina em seu Item XIII as condições para apresentar recursos e contrarrazões, quais sejam:

13.1. Declarado o vencedor do presente pregão eletrônico, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, no prazo mínimo de
30 (trinta) minutos a contar da abertura da fase recursal, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo
de 03 (três) dias, para apresentar as razões do recurso;
13.2. Os licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo máximo de até 03 (três) dias para fazê-lo, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses;
Portanto, tendo manifestado a intenção de recorrer no dia 20/12/2020, e em razão de coincidir em final de semana, exclui-se sábado e domingo, finda-se o prazo
em 25/01/2021.

Portanto tempestivo é.

2. Dos fatos
A recorrente (Enterprise) participou do processo em tela, com sessão realizada no site www.comprasnet.gov.br sendo devidamente classificada participar da etapa
de lances, juntamente com empresa recorrida (PRIMETECH).

O objeto ao qual de destinava o edital é a aquisição de 01 Robô de Fitas LTO, acompanhado de fitas de gravação de 30 TB, fita de limpeza, etiquetas, cabo HBA
SAS, instalação física e logica, garantia do fabricante dell, e por fim uma placa controladora HBA SAS, para efetuar backup sistemático no banco de dados do CRA-
MG, conforme termo de referência anexo ao edital e especificações técnicas detalhadas no mesmo.

Na descrição do objeto, observa-se determinadas exigências fundamentais a construção do objeto e a aquisição de um objeto produtivo, performático e durável
para atender aos anseios desta douto CRA, em especial a placa controladora HBA SAS.

Sabiamente o corpo técnico do CRA – MG explicitou no termo de referência a necessidade integração do equipamento adquirido (Robô de Fitas) com os
equipamentos já existentes no CRA – MG (Dell VRTX e Servidores PowerEdge M620), através da mencionada para controladora, informando para tal as TAG’S
(número de série) destes equipamentos, a fim de se evitar qualquer erro nesta integração.

Contudo observa-se pela proposta apresentada que a recorrida que esta simplesmente copiou e colou o termo de referência do edital, informando de forma
superficial e genérica os produtos que pretende entregar e instalar na sede do CRA MG, deixando uma insegurança no processo e demais licitantes a pôr em dúvida
o que realmente foi ofertado, se atende ao objeto licitado.

A recorrente pesquisou junto ao fabricante Dell, e verificou-se que é bem limitado a quantidade de hardwares disponíveis para esta integração, visto que os
equipamentos que o CRA MG possui já estão descontinuados pelo fabricante Dell.

3. Do não atendimento
O item 10.4 do edital é objetivo em exigir clareza ao objeto ofertado.
10.4. A proposta final de preços deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, após a solicitação do Pregoeiro e deverá conter: razão social, endereço,
telefone, número do CNPJ/MF, dados bancários (banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento), nome do responsável legal da empresa e da
proposta constando cargo e CPF, prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data da abertura da sessão deste Pregão e as especificações do
objeto de forma clara, atualizada com lance final ofertado, considerando apenas duas casas decimais.

Ou seja, a proposta deverá ser apresentada de forma CLARA E OBJETIVA, em conformidade com o instrumento convocatório, na forma do Anexo I Termo de
Referência, devendo conter todos os elementos que influenciam no valor final da contratação, detalhando minuciosamente o objeto ofertado, incluindo os modelos
de tudo que foi ofertado, incluindo manuais e catálogos técnicos e matriz de compatibilidade e interoperabilidade do fabricante Dell, o que não ocorreu.

Conforme evidenciado, fica claro a fragilidade da contratação, pois não se é conhecido o que se está adquirindo e se realmente vai funcionar, frustrando portanto o
objeto licitado, que é a aquisição, instalação, instruções e funcionamento do backup.

4. Dos Fundamentos Jurídicos
Resta claro e evidente que o objetivo da licitação não foi alcançado, em mantendo a aceitação e habilitação da recorrida, visto que o objeto oferecido não atende
integramente ao TR, não restando uma alternativa a não ser em desclassificar a recorrida.

Cabe salientar que o art. 3° da Lei de Licitações, bem estabelece os princípios sobre os quais o procedimento licitatório deve se processar. 

Art. 3°. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 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. 

Logo, os princípios norteadores das Licitações foram os instrumentos escolhidos pelo legislador para assegurar da moralidade nas contratações da Administração
Pública. 

Note-se que os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e o julgamento objetivo, em última análise, são a garantia da isonomia entre os licitantes. 

Diante disso, uma vez que os licitantes estão obrigados a cumprir os requisitos exatos, especificados no Edital, e, que o julgamento fique subordinado a estes
mesmos critérios, restam precisamente estabelecidos os limites da discricionariedade da administração. 

Neste sentido, ensina Marçal Justen Filho sobre o Princípio competência vinculada que:
“Reservou-se à Administração a liberdade de escolha de realização da licitação, do seu objeto, da especificação de condições de execução, das condições de
pagamento etc. essa competência discricionária se exercita no momento preparatório e inicial da licitação. Uma vez realizadas essas escolhas, exaure-se a
discricionariedade e não mais pode ser invocada – ou, mais corretamente, se a Administração pretender renovar o exercício dessa faculdade, estará sujeita a



26/01/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=898428&ipgCod=24589977&reCod=501418&Tipo=R 2/2

refazer todas a licitação.” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª Ed. Dialética, São Paulo, 2006 p.47-48)

A Administração, no momento que publica em Edital, as condições e termos para a habilitação e posterior contratação de Licitante, passa a estar a este vinculado
intrinsecamente, não cabendo à Administração nenhuma escolha discricionária.

Aliás, essa vem sendo a posição muito bem adotada pelo Sr. Pregoeiro ao longo do processo licitatório, não havendo qualquer razão para mudança de critério.

Requerimento
Diante do exposto, a Enterprise requer seja desclassificada a recorrida PRIMETECH, por não atender tecnicamente ao edital, deixando de apresentar modelos e
service TAG do Robô de Fitas, Placa de Controladora, incluindo manuais e catálogos técnicos e matriz de compatibilidade e interoperabilidade do fabricante Dell e
Certificação do profissional técnico que procederá com a instalação, e que se siga a fase adiante do processo.

Nestes termos, pede deferimento.

Belo Horizonte, 25 de Janeiro 2021.
 Fechar


