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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
Ao
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

A Primetech Informática Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 03.812.745/0002-24, por seu procurador infra firmado, vem,
tempestivamente, apresentar as suas 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

ao inconsistente recurso apresentado pela empresa ENTERPRISE COMERCIO E SOLUÇÕES EM TIL LTDA, perante essa distinta administração que de forma
absolutamente correta declarou vencedora a empresa PRIMETECH INFORMÁTICA EIRELI. 

Passa a sustentar a contrarrazão, pelas seguintes razões:

DOS FATOS:
Somos empresa séria e, como tal, preparamos nossa proposta totalmente de acordo com o edital, que foi aceito por essa Administração.

Em seu recurso a empresa ENTERPRISE COMERCIO E SOLUÇÕES EM TIL LTDA fundamenta o seu recurso invocando o subitem 10.4 do edital, que trata da
proposta final de preços.

Vejamos as alegações da Recorrente:

“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.”

No intuito de tumultuar o certame, a reclamante, não verificou que na nossa proposta consta de forma clara e objetiva, informações completas , além da marca e
modelo dos produto ofertado , conforme abaixo transcrevemos :
Marca Dell TL1000 com garantia de 60 meses 24x7 com atendimento em 6 horas 
1x Equipamento de backup em fita automatizada (robô), com 9 (nove) drives LTO-8; 
1x Placa controladora SAS HBA, dual port, perfil baixo; 
1x Serviço de integração com o hardware existente; 
5 anos de garantia 

Também anexamos catálogo do produto juntamente com a proposta inicial, ao contrário do afirmado pela Recorrida , que afirma não termos apresentado nenhum
catálogo .

O principal argumento da Recorrida se apega ao fato de não termos registrado o modelo desta placa . Ocorre que a própria MM se limitou a registrar em sua
proposta anexado no Comprasnet a marca que ofertou ( DELL ) . Em diligência da Pregoeira , esclarecemos que a placa que ofertamos é da marca Dell , pois, é a
única maneira de se garantir a compatibilidade com o Servidor que receberá esta placa . Para não restar nenhuma dúvida quanto a transparência de nossa
proposta , ratificamos que a placa HBA SAS a ser entregue será o modelo DELL 406-BBDM LSI 12Gb SAS 9300-8e HBA, Dual Port.

O mais importante e não registrado no recurso da Recorrida seriam quais subitens do edital deixamos de atender ? A MM não fez nenhuma referencia aos itens do
edital que poderiam não estar sendo atendidos , simplesmente porque não existem . Não existe nenhum lugar no edital prevendo a desclassificação em função da
proposta não registrar o modelo da placa de conexão . Além do mais , cabe a Pregoeira , entendendo ser relevante tal informação , esclarecer através de diligência
,o que na realidade foi feito . 

Quanto a apresentação de matriz de compatibilidade e certificação do técnico que fará a instalação , não existe nenhuma previsão no edital , logo, só reforça a
percepção de que a Recorrida tenta apenas tumultuar o processo , frustrada com a perda do negócio .

Portanto, todos os argumentos usados pela empresa MM são apenas suposições quanto a nossa capacidade de entregar o equipamento proposto com a
configuração prevista no Termo de Referência.

Só nos resta ratificar nosso compromisso, firmado a partir do momento que cadastramos nossa proposta para este certame, de entregar, caso e se contratado para
tal, a exata configuração exigida no edital.

Não podemos admitir que licitantes exerçam seu direito de recurso simplesmente com o intuito maior de tumultuar o certame. 
Aceitarmos as alegações da Recorrente fere de morte a lei de regência de tal procedimento licitatório e os princípios norteadores da Administração Pública, pois
seria admitir que suas alegações absurdas se sobressaem ao interesse público e ao erário público.

Dos Princípios Norteadores

1. A licitação é um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos sucessivos e coordenados, voltada, de um lado, a atender ao interesse público e, de
outro, a garantir a legalidade, de modo que os licitantes possam disputar entre si, a participação em contratações que as pessoas jurídicas de direito público
entendam realizar com os particulares.

2. Convém mencionar também o Princípio da razoabilidade administrativa ou proporcionalidade, como denominam alguns autores. A este respeito temos nas
palavras de Marçal Justem Filho:

“O princípio da proporcionalidade restringe o exercício das competências públicas, proibindo o excesso. A medida do limite é a salvaguarda dos interesses públicos
e privados em jogo. Incube ao estado adotar a medida menos danosa possível, através da compatibilização entre os interesses sacrificados e aqueles que se
pretende proteger. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor conseqüências de severidade incompatível com a
irrelevância de defeitos.” (In: Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 5ª edição - São Paulo - Dialética, 1998.) (grifo nosso)

Portanto, a Primetech Informatica Eireli cumpriu todas as exigências do edital e, após análise técnica do setor de TI, teve sua proposta corretamente aceita. Fica
assim demonstrada a improcedência da alegação da Recorrente, não restando a essa douta Comissão outra atitude que não seja desconsiderá-la, negando-lhe
provimento.

Diante de todo o exposto, requer a V.Sas. o conhecimento da presente peça recursal, para julgá-la totalmente procedente e, em consequência, negar provimento
ao Recurso em tela para dar, assim, continuidade ao procedimento, ratificando a adjudicação do contrato à nossa empresa, por respeito ao princípio da
economicidade e com amparo nos ditames da lei.

Nestes Termos; 
Pede Deferimento.

PRIMETECH INFORMATICA EIRELI
 Fechar
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