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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões
CONTRARRAZÃO :
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO – UFPE
Pregão Eletrônico n. 19/2020
Processo Administrativo n. 23076.059711/2019-21
VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. – EPP, devidamente qualificada nos autos do certame licitatório em
epígrafe, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com supedâneo no inciso XV do artigo
5º da Constituição Federal de 1988, no parágrafo 3º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/93 e nas disposições pertinentes do
Subitem 11.2.3. do Edital em epígrafe, apresentar
CONTRARRAZÕES A RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto pelo licitante SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., doravante Recorrente,
contra o acertado decisium de arrematação dos Grupos 1, 2, 3 e 5, itens 1, 2, 3, 13, ao 18 e 25 ao 30 em nome da
doravante Contrarrazoante, fazendo-o esta, pois, por supedâneo nas suficientes razões de fato e de direito delineadas a
seguir.
I. DO MÉRITO
1. Em apertada síntese, trata-se de procedimento licitatório promovido pela UFPE, na modalidade Pregão, forma
Eletrônica, tipo/critério de julgamento “Menor Preço por Grupo”, tendo por objeto a escolha da proposta mais vantajosa
para o registro de preços, para eventual aquisição de solução de projeção multimídia, incluindo o fornecimento de
equipamentos/materiais, a instalação e garantia on site de 36 meses, para atender as necessidades dos três campi da
Universidade Federal de Pernambuco e do Comando do Exército – Base Administrativa do Curado, de acordo com os
critérios e especificações estabelecidas no Edital epigrafado e demais anexos, mormente o Termo de Referência.
2. Nessa esteira, aberto os trabalhos, a Contrarrazoante apresentou toda a documentação pertinente à habilitação e à
sua proposta para todos os equipamentos demandados nos Lotes 01, 02, 03 e 05. Com efeito, ao fim e ao cabo, a
proposta da Contrarrazoante se mostrou a mais vantajosa para as pretensões aquisitivas da UFPE, motivo pelo qual
ela, Contrarrazoante, restou consagrada arrematante dos aludidos Lotes.
3. No entanto, apesar de a adequação às exigências editalícias e a vantajosidade da proposta da Contrarrazoante
serem evidentes e incontestáveis, ainda assim, o licitante SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. teve a pachorra de interpor o Recurso Administrativo que ora se vergasta, por espeque em
nada mais que não birrento inconformismo e puro desespero.
4. Todavia, Ilustre Pregoeiro, a irresignação da doravante Recorrente não merece nada além do que o seu pronto
afastamento, vez que, tal como dito, ela se vale do jus sperniandi, por mero inconformismo com a vitória da
Contrarrazoante, para interpor Recurso Administrativo desprovido de qualquer fundamento efetivo, e com caráter
manifestamente protelatório. A Contrarrazoante tem prazer em rebater o berreiro da Recorrente, ponto a ponto,
através da técnica da tópica.
5. Primeira questão, in verbis:
“7. Em relação à letra “a” acima, o documento apresentado na primeira versão da proposta da Recorrida, chamado
“manual_LL_portugues_358_02032020-112151.pdf”, página 6, informa a especificação da Potência W RMS por Canal
de 30 @ 4 Ohms, o que caracteriza 30W por canal, sendo inferior aos 40W RMS exigido.
6. Primeiramente percebe-se que a recorrente tenta ludibriar a comissão indicando link de produto que não condiz com
o ofertado pela contrarrazoante.
7. A Contrarrazoante cotou o modelo LL Audio SA 100 BT, cujo manual correto é o seguinte:
https://www.llaudio.com.br/download.php?baixar=manual_LL_portugues_357_02032020-111900.pdf
8. Fique à vontade para acessar o hiperlink e consultar o manual, ilustre Pregoeiro. As especificações técnicas
informam potência W RMS 100W RMS totais, ou seja, 50W RMS por canal. Portanto, supera o solicitado no Termo de
Referência.
9. Vale relembrar que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não se presta a impedir que os licitantes
ofertem equipamentos de qualidades e características superiores ao exigido, na medida em que o escopo do referido
princípio se dá no estrito sentido de os produtos ofertados pelos licitantes atenderem, de maneira minimamente
suficiente, a integralidade das especificações técnicas expressas e exigidas no instrumento convocatório. Escopo tal
que, afirma-se categoricamente, a proposta da Peticionária atendeu perfeitamente.
10. Neste sentido, veja a lição de Marçal Justen Filho:
“Obviamente, a oferta de vantagens ou benefícios não previstos ou superiores aos determinados no ato convocatório
não prejudica o licitante. Se o benefício não for de ordem a alterar o gênero do produto ou do serviço, nenhum efeito
dele se extrairá. Porém, se a vantagem configurar, na verdade, outra espécie de bem ou serviço, deverá ocorrer a
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desclassificação da proposta - não pela 'vantagem' oferecida, mas por desconformidade com o objeto licitado.
11. No mesmo diapasão é o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATENDIMENTO ÀS REGRAS PREVISTAS NO
EDITAL. PRODUTO COM QUALIDADE SUPERIOR A MÍNIMA EXIGIDA. Não fere os princípios da isonomia e da vinculação
ao edital a oferta de produto que possua qualidade superior à mínima exigida, desde que o gênero do bem licitado
permaneça inalterado e seja atendido o requisito do menor preço. Recurso ordinário não-provido.
(STJ MS 15817 RS 2003/0001511-4, 2a T., rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 03.10.2005 p. 156)”
12. Seguindo a mesma linha, veja-se também a posição consagrada de caso emblemático julgado pelo Tribunal de
Contas da União:
“É admissível a flexibilização de critério de julgamento da proposta, na hipótese em que o produto ofertado apresentar
qualidade superior à especificada no edital, não tiver havido prejuízo para a competitividade do obtido revelar-se
vantajoso para a administração.
(Acórdão 394/2013-Plenário, TC 044.822/2012-0, relator Ministro Raimundo Carreiro, 6.3.2013.)”
13. Outrossim, tal como se vê, a Recorrente já não tem razão no que tange à especificação técnica de potência W RMS
por canal.
14. Prosseguindo, temos o seguinte argumento da recorrente, in verbis:
8. No tocante à letra “b”, o mesmo documento citado informa que a especificação da Relação Sinal Ruído é de
SD&USB/35dB 1kHz, também inferior ao exigido no Edital.
15. Tal como se vê, mais uma vez a Recorrente tenta ludibriar a comissão. Dessa vez ela alega que o equipamento da
contrarrazoante não atenderia a relação de ruído solicitada, e tenta comprovar tal falácia apresentando informações
sobre o sinal ruído do USB e do cartão SD do produto. Ora, o edital não faz qualquer exigência referente a relação de
ruído da conexão USB e tampouco da SD. Além disso, a conexão padrão a ser utilizada para conexão do projetor são as
entradas de áudio.
16. Prosseguindo, temos, também, o seguinte ponto, in verbis:
9. Ademais, depreende-se que os Equipamentos ofertados para os itens 13, 14, 15, 16, 17 e 18 – Projetor Multimídia,
marca BenQ, modelo MW550, não atendem às especificações solicitadas no anexo I do Edital, a saber, possuir no
mínimo 1 entrada de áudio L/R (RCA), uma vez que o documento anexado à proposta da Recorrida, nomeado
“Especificações - MW550 l Projetores BenQ.pdf”, página 3, não apresenta conectividade de áudio no padrão estéreo
(L/R) com conectores RCA.
17. Sem maiores delongas, a Contrarrazoante está ofertando adaptador 2xRCA para P.2, de forma a prover solução
ótima
também
para
essa
especificação!
A
seguir
imagem
ilustrativa
do
referido
adaptador:
https://www.waz.com.br/adaptador-de-audio-2x-rca-femea-1x-p2-macho-md9-5233-111742-html/p?
idsku=111742&gclid=Cj0KCQjwit_8BRCoARIsAIx3Rj4uAIGrQG7BLNxHB-z1HXLPuNSf6ObI9dRu50XfKqqiQB2pDNwBkcaAsSUEALw_wcB
18. Por último, mas não menos importante:
“10. Por fim, a proposta da Recorrida também atesta que não foi apresentado o ‘Certificado de Regularidade no
Cadastro Técnico Federal’ de nenhum dos fabricantes dos equipamentos ofertados, conforme exigido no Anexo III do
Edital, a seguir transcrito:
‘OBS:O licitante, além de atender às disposições técnicas enumeradas no Termo de Referência e respectivos Anexos e
de preencher os requisitos exigidos no Art. 27 e seguintes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, deverá apresentar
certificado(s) e/ou relatório(s) e/ou laudo(s) de conformidade técnica conforme normas abaixo:
1. De acordo com o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Lei 9.985, de
18/07/2000):
a) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981) do fabricante dos itens para os
itens 01 a 18 e 25 a 30 do quadro constante no Anexo I do Termo de Referência.
i. Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, o licitante deverá apresentar o
documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.’”
19. Também aqui não assiste qualquer razão à Recorrente. A Contrarrazoante encontra ampla guarida para justificar a
não apresentação do “Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal” porquanto ela se enquadra nas
exceções às diretrizes do IBAMA para o Cadastro Técnico Federal, na medida em que os equipamentos ofertados pela
Peticionária para os Lotes são importados, comprovado mediante links dos produtos apresentados.
20. Assim, resta cabalmente demonstrado, e é inconteste, o fato de que a proposta da Contrarrazoante é a mais
vantajosa para o UFPE, não apenas por conta do aspecto qualitativo-financeiro, mas também porque atende as
disposições editalícias de maneira CIRÚRGICA, em absoluto prestígio não apenas aos princípios da economicidade e da
seleção da proposta mais vantajosa, como também os da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento
objetivo.
21. Destarte, Ilustre Pregoeiro, dado o escorreito atendimento a todas as exigências editalícias problematizadas pelo
Recorrente em seu papelucho, certamente Vossa Senhoria há de concordar: imbuída de má-fé, torpeza e puro
DESESPERO, o Recorrente tenta justificar as baldas problematizações de seu papelucho recursal em elucubrações
vazias!
22. Restando cabalmente comprovado que tanto os equipamentos ofertados pela Contrarrazoante, quanto a proposta
desta em si e, ainda, seus documentos de habilitação, atendem a integralidade dos requisitos e exigências do
instrumento convocatório, não faltam motivos de fato e de direito para que Vossa Senhoria pondere vosso decisum de
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=848201&ipgCod=23339722&Tipo=CR&Cliente_ID=vix1728+++… 2/4

28/10/2020

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

forma a prestigiar os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da seleção da
proposta mais vantajosa, reforçando, pois, a assertividade da arrematação dos Lotes 01, 02, 03 e 05 à
Contrarrazoante!
23. Neste ponto, por mais desnecessário que seja, ante toda a questão fática minuciosamente exposta acima, a
Contrarrazoante traz à luz, até com findas a dar-lhe ainda mais confiança, segurança e tranquilidade em manter
vigente a irretocável decisão injustamente recorrida, alguns dispositivos legais e doutrinários.
24. Conforme disposto no artigo 37 da Constituição Federal, colacionado a seguir, sabe-se que os procedimentos de
natureza administrativa devem obedecer, de forma integral, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:”
25. Ademais, é cediço que a Lei n.º 8.666/93, conforme versa seu artigo 1º, estabelece normas gerais sobre licitações
e contratos administrativos pertinentes a obras e serviços, dentre os quais os de publicidade, compras, alienações e
locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Além dos órgãos da
Administração Pública Direta, submetem-se à Lei n.º 8.666/93 os órgãos da Administração Pública Indireta, bem como
as sociedades de economia mista e demais entidades controladas diretamente pela União, Estados, Municípios e
Distrito Federal, e também pelos administrados, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas.
26. Em outras palavras, no que tange à contratação junto à Administração Pública, a Contrarrazoante tem ciência e
tem em mais alta conta o fato de que todo e qualquer sujeito de direito público e/ou privado se submete à Lei n.º
8.666/93, devendo essa ser integralmente cumprida, respeitada e velada. Nesse sentido, determina expressamente a
Lei n.º 8.666/93 em seu artigo 41, in verbis:
“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.”
27. Os preceitos básicos devidamente observados e respeitados pela Contrarrazoante e por Vossa Senhoria na
escorreita condução dos trabalhos relativos ao presente certame também estão previstos no artigo 3º da lei
supracitada, que dispõe, in verbis:
“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.”
28. Há que se destacar, ainda, o previsto no artigo 4º da mesma Lei, que preconiza:
“Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm direito
público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei.”
29. As condutas da Contrarrazoante e de Vossa Senhoria prestigiam, ainda, o Decreto n.º 10.024/19 (o novo
Regulamento Federal do Pregão Eletrônico, com o qual a Contrarrazoante já está familiarizada; aliás, DOMINA), que
determina, em consonância com o previsto na Carta Magna, que a licitação realizada na modalidade de Pregão
Eletrônico deve observar estritamente os princípios básicos a que se sujeita a Administração Pública, mormente o do
julgamento objetivo, in verbis:
“Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos
que lhes são correlatos.”
30. De mais a mais, repise-se que a aludida legislação dispõe que a Administração Pública também deve fiel
observância ao procedimento previamente estabelecido, senão vejamos:
“Art. 54. Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel
observância do procedimento estabelecido neste Decreto e qualquer interessado poderá acompanhar o seu
desenvolvimento em tempo real, por meio da internet.”
31. Outrossim, postas as razões de direito delineada in supra, e diante de todas as questões de fato salientadas, temse por inconteste que todos os argumentos do Recorrente não traduzem-se em outra coisa que não em birrento
inconformismo sem qualquer respaldo em fatos e/ou normas.
32. Considerando que os valores da proposta da Contrarrazoante para os Lotes 01, 02, 03 e 05 são os mais
convenientes, e que as características técnicas e qualidade dos equipamentos ofertados para o certame atendem a
integralidade das exigências constantes no Edital, a mantença da arrematação e adjudicação dos Lotes 01, 02, 03 e 05
em nome da Contrarrazoante constitui vantagem para a UFPE, conforme exaurido in supra.
33. Nesse viés, não há de persistir outro entendimento que não o segundo o qual o atendimento preciso e cirúrgico às
determinações editalícias por parte da Contrarrazoante traduzem-se na conditio sine qua non que lhe garantiram a
devida arrematação dos Lotes 01, 02, 03 e 05, nos moldes do estabelecido pela Lei n.º 8.666/93 e
diplomas/disposições normativas correlatas. Em se adotando entendimento diverso desse, fatalmente ir-se-á de
encontro às disposições legais, aos entendimentos e à principiologia delineada in supra, bem como à verdade dos fatos.
34. Entendimento diverso não se sustentaria, ou, Vossa Senhoria há de concordar, sequer se cogita, vez que eventual
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provimento das parcas pretensões do Recorrente, no sentido de desclassificar a Contrarrazoante, macularia as
máximes principiológicas da seleção da proposta mais vantajosa, da economicidade, da indisponibilidade dos interesses
da Administração Pública, da eficiência, da impessoalidade, da isonomia, do julgamento objetivo, vinculação ao
instrumento convocatório e, em última instância, da legalidade.
35. Sem mais delongas, firme nas suficientes razões de fato e de direito delineadas in supra, a Contrarrazoante roga o
que se segue.
II. DOS PEDIDOS
Ex positis, cabalmente demonstrada a regularidade dos atos de Vossa Senhoria e da proposta apresentada pela
Contrarrazoante, bem como adequação dos produtos ofertadas pela Contrarrazoante às especificações do Edital, do
Termo de Referência e demais anexos, requer a Contrarrazoante que Vossa Senhoria se digne a afastar todas as
elucubrações apresentadas pelo Recorrente SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.,
na medida em que inexistentes qualquer razão de fato e de direito para elas subsistirem, mantendo,
consequentemente, a arrematação dos Lotes 01, 02, 03 e 05 à Contrarrazoante.
Se assim não o fizer, que se digne Vossa Senhoria a encaminhar as presentes Contrarrazões para Autoridade Superior
competente para conhecê-las e, certamente, dar-lhes provimento.
Nestes termos, pede deferimento.
Brasília/DF, 27 de outubro de 2020.
Fechar
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