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Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
AOS ILUSTRÍSSIMOS SENHORES PREGOEIRO E AUTORIDADES SUPERIORES DO ÍNCLITO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS - DIVISÃO DE
LICITAÇÃO,

REF.: LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019
PROCESSO Nº 00135.219497/2019-21

A empresa DATAGOV Informática Ltda-EPP. pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia Governador Mário Covas, km 268, Nº 3979 – Sala Cont. 2F, Planalto de
Carapina, Serra/ES. CEP: 29162-703, inscrita sob o CNPJ n° 06.074.895/0001-80, através de seu representante legal, tempestiva e respeitosamente, vem com supedâneo no
Art. 4o, XVIII , da Lei n.o 10.520/02, e subsidiariamente na Lei n.º 8.666/93 , à presença de V.S.as., apresentar
MEMORIAIS DE RECURSO ADMINISTRATIVO
face a r. decisão do d. Sr. Pregoeiro, que indevidamente, por evidente equivoco, classificou declarou como vencedora para os itens 16, 17, e 20 – PROJETOR MULTIMIDIA, a
proposta da empresa B3M DATA INFORMATICA LTDA, doravante, com divido acato e respeito, empresa B3M, demonstrando assim, as razões do seu inconformismo no
presente memorial.
Outrossim, lastreada nas razões recursais justas, requer que este d. Sr. Pregoeiro reconsidere sua decisão, desclassificando a empresa B3M por apresentar equipamento que
não atende a todas as premissas editalícias, e na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, devidamente informado à competente Autoridade Superior, em
conformidade com o § 4°, do Art. 109, da Lei 8666/93.

Ilmos.
Srs. Pregoeiro e Autoridades Superiores,
RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO

I – DOS FATOS 
Acudindo ao chamamento do ínclito MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, para o certame licitacional sussografado, a Recorrente veio dele a
participar com a mais estrita observância de todas exigências editalícias e legais, no entanto, fomos surpreendidos pela r. decisão do d. Sr. Pregoeiro que, indevidamente, por
evidente equivoco, classificou e declarou como vencedora para os itens 16. 17, 18, 19 e 20 – PROJETOR MULTIMIDIA, a proposta da empresa B3M, deixando de observar
diversos aspectos fatídicos e fundamentos legais que, sem margem a dúvidas, de forma clara e objetiva, impossibilitam a classificação da proposta desta empresa, se não,
vejamos:
Conforme resta registrado, a empresa B3M apresentou em sua proposta para o atendimento do memorial descritivo quanto aos itens 16, 17, 18, 19 e 20 – PROJETOR
MULTIMIDIA, o equipamento do Fabricante Acer, Marca: Acer Modelo X1123H, que conforme é apresentado no catálogo oficial do fabricante, não atende a diversas premissas,
conforme é exigido pelo termo de referência.

O termo de referência é claro ao realizar suas exigências quanto ao PROJETOR MULTIMIDIA, litteris:
“Anexo I – D PROJETOR MULTIMÍDIA
4. Especificação Técnica Projetor multimídia:
4.1. Projetor com no mínimo de 3000 Lumens, resolução nativa mínima de SVGA 800X600), contraste mínimo de 10.000:1.
4.2. Lentes com ajuste de foco e zoom.
4.3. Sinal de vídeo analógico: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM;
4.4. Sinal de vídeo digital: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p /1080i / 1080p;
4.5. Entradas: HDMI x 1 / VGA RGB, USB Tipo B x 1;
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4.6. Entrada: Vídeo Composto: RCA (Amarelo x1 / USB Tipo A x 1;
4.7. Entrada de áudio: RCA (Branco/Vermelho) x1, com sistema de som embutido de no mínimo 1w;
4.8. Itens inclusos: Acompanhado de controle remoto e pilhas, cabo de alimentação, cabos VGA e USB, case/maleta para transporte;
4.9. Tensão de alimentação bivolt; e
4.10. Garantia mínima de 12 (doze) meses e manual em português, com assistência nas capitais.”
Conforme catálogo de especificação técnica eletrônica do fabricante ACER disponível na internet no site https://www.pauta.com.br/pdf/32722.pdf e em outros sitios da
internet, o Projetor ACER Modelo X1123H, não atende as exigências editalícias, definida no TERMO DE REFERÊNCIA nos itens 4.5. Entradas: HDMI x 1 / VGA RGB, USB Tipo B
x 1; (O equipamento proposto possui a saída USB é do tipo mini USB, diferente do Tipo B que é exigido pelo edital) e ao item 4.6. Entrada: Vídeo Composto: RCA (Amarelo)
x1 / USB Tipo A x 1; (O equipamento proposto Não possui RCA nem USB tipo A, portanto NÃO ATENDE AO EDITAL).
A empresa DATAGOV, bem como outras, atentando-se cuidadosamente quanto a todas as exigências do Termo de Referência cotou em sua proposta o equipamento do
fabricante Epson sendo o Projetor Epson Powerlite S41+ que atende integralmente ao edital.
Deste modo. resta patente que a proposta da empresa BM3, para os itens 16, 17, 18, 19 e 20 – Projetor Multimidia, não atendeu na totalidade ao edital, ao qual este d. Sr.
Pregoeiro se encontra estritamente vinculado, devendo como de costume e rigor , não restando outra solução, a não ser, desclassificar esta proposta que não cumpriu todas
as exigências do edital, sob a pena de ferir vários aspectos legais, se assim não agir.

II - DO DIREITO
Primeiramente, vale recordarmos o que prescreve o art. 3o § 1o , Inciso I, da Lei 8.666/93, ipsis litteris:
“Art. 3 o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da Isonômia 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;

§ 1o É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto
do contrato”. Grifamos

Vale recordarmos também os mandamentos do Art. 44 § 1° , da Lei 8666/93, verbis: 

“Art. 44 No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e
princípios estabelecidos por esta Lei.
§ 1°. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o principio da igualdade
entre os licitantes” (grifo nosso) 
Vale lembrar também o art. 4° , Incisos VII e X da Lei n.° 10.520/02, que determina, litteram:
“Art. 4° A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
...
VII – aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão
os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se a imediata abertura e à verificação de conformidade das propostas com os requisitos
estabelecidos no instrumento convocatório.
...
X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital;”(g.n)

No caso em tela, por evidente equivoco, a proposta para os itens 16, 17, 18, 19 e 20 – Projetor Multimidia. da empresa B3M, equivocadamente, acabou tendo a sua proposta
classificada mesmo tendo ofertado equipamento que não atende integralmente ao exigido pelo edital, merecendo, em respeito a Isonomia de tratamento entre os licitantes e
Vinculação ao Instrumento Convocatório, a necessária reforma sobre a decisão, urgindo promover a desclassificação do proposta falha conforme supra provado. 

E nesta mesma toada, é de grande valia elencarmos o entendimento do saudoso Hely Lopes Meirelles, que pondera, ipsis litteris:

“Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é princípio básico de toda a licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e modo de participação
dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em desacordo com o
solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tantos os licitantes como a Administração que o expediu (art. 41) (Aut. Cit. Ob. Cit. p.
256/257)
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Deste modo, o julgamento do i. Sr. Pregoeiro, deve se ater somente ao direcionamento da Lei e do Edital, ao qual se acha estritamente vinculado, desclassificando a proposta
que, conforme retro provado, não atendeu a todas as determinações editalícias e, devendo assim ser desclassificada a proposta da empresa B3M em respeito a Vinculação ao
Instrumento Convocatório e a Isonomia de tratamento aos licitantes.
Na meridiana que a proposta da empresa B3M deve ser desclassificada quanto aos itens 16, 17, 18, 19 e 20 – Projetor de Multimidia que não atende integralmente as
exigências do edital, observando todos os critérios objetivos de julgamento definidos pelo instrumento convocatório, e caso o presente julgamento não seja reformado,
promovendo-se a desclassificação da proposta que não atende integralmente ao edital, a empresa Recorrente se sentirá nitidamente prejudicada pelo julgamento equivocado,
sem observar as condições aqui expostas, e assim, não se estará violando somente direitos líquidos e certos desta empresa ora Recorrente mas, da própria Administração que
possui o direito de contratar com uma proposta que atenda ao edital.
Portanto, esta empresa Recorrente espera e confia que a legalidade voltará a imperar, anulando-se a classificação da proposta quanto aos itens 16, 17, 18, 19 e 20 – Projetor
Multimidia, da empresa B3M, promovendo a desclassificação da proposta de acordo com os critério objetivos de julgamento definidos pelo edital, respeitando a ordem legal do
direito positivo brasileiro, em vista dos fundamentos de direito aqui expostos, afim de que a Administração possa obter uma proposta mais vantajosa que atenda ao
instrumento convocatório, por ser medida de DIREITO!!!

III – DO PEDIDO

Na estreita do exposto, requer-se que seja conhecido, julgado e provido o presente recurso em sua totalidade, com efeitos para, promover a desclassificação da proposta
quanto aos itens 16, 17, 18, 19 e 20 – Projetor Multimidia da empresa B3M DATA INFORMATICA LTDA., anulando-se todos os atos contrários a esta disposição, procedendo-se
com o regular andamento do certame, assim fazendo com que permaneça a esmerada e costumeira JUSTIÇA!!!!

Termos em que;
pede deferimentos.

Serra/ES, 09 de dezembro de 2019.

Daniel Cavalheiro Cardoso
DATAGOV Informática Ltda-EPP

 Voltar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
CONTRA-RAZÃO :

A
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA/MDH 
MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS – 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO,
Pregão Eletrônico Nº 08/2019
PROCESSO Nº 00135.219497/2019-21

CONTRA-RAZÃO – Referente aos Itens 18 e 19 do Pregão Eletrônico Nº 08/2019

A empresa HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172, já qualificada no certame em questão, por intermédio do seu
representante legal infra-assinado, vem tempestivamente, nos termos da Lei 8.666/1993 e dos autos deste
processo, interpor contra-razões ao recurso administrativo enviado para os Itens 18 e 19 do certame supracitado,
pela empresa DATAGOV Informática Ltda-EPP, empresa RECORRENTE, mediante as razões de fato e de direito
expostas a seguir.

I - DA TEMPESTIVIDADE

A presente peça de contra-razão tem por objetivo apontar os equívocos contidos no Recurso Administrativo
interposto pela DATAGOV Informática Ltda-EPP para a proposta ofertada pela empresa HUMBERTO PEREIRA SILVA
70706662172, que foi habilitada e aceita como empresa vencedora dos Itens 18 e 19 do Pregão Eletrônico em
questão.

SOBRE O ATENDIMENTO AO EDITAL

No RECURSO apresentado pela DATAGOV Informática Ltda-EPP, Não há a alegação que a proposta da empresa
HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 para os Itens 18 e 19 são superiores em vários itens; tais como
LUMINOSIDADE, CONTRASTE, POTÊNCIA DE AUDIO INTERNO, PESO e demais descrições mínimas mencionadas
em edital conforme o TERMO DE REFERÊNCIA e consequentemente ao produto ofertado pela RECORRENTE e que
equipamentos audiovisuais são passíveis de eliminação e ou substituição de alguns recursos que vão se
aprimorando mês a mês com a evolução tecnológica tornando-se ABSOLETAS tecnologias anteriores.

Consonante a decisões jurisprudênciais adotadas em situações similares tem julgado improcedentes tais alegações,
uma vez que equipamentos e ou produtos superiores não trazem malefícios ou prejuízos a administração pública.

II - DO DIREITO

Consubstanciado ao Art. 4o, XVIII , da Lei n.o 10.520/02, e subsidiariamente na Lei n.º 8.666/93 assim o art. 3o §
1o , Inciso I, da Lei 8.666/93, ipsis litteris:

“Art. 3 o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da Isonômia 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; 

§ 1o É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam
ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede
ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto
do contrato”.

III – DO TERMO DE REFERÊNCIA

O termo de referência é claro ao realizar suas exigências MÍNIMAS quanto ao PROJETOR MULTIMIDIA, litteris:

“Anexo I – PROJETOR MULTIMÍDIA.

4. Especificação Técnica Projetor multimídia:
4.1. Projetor com no mínimo de 3000 Lumens, resolução nativa mínima de SVGA 800X600), contraste mínimo de
10.000:1.
4.2. Lentes com ajuste de foco e zoom.
4.3. Sinal de vídeo analógico: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM;
4.4. Sinal de vídeo digital: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p /1080i / 1080p;
4.5. Entradas: HDMI x 1 / VGA RGB, USB Tipo B x 1;
4.6. Entrada: Vídeo Composto: RCA (Amarelo x1 / USB Tipo A x 1;
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4.7. Entrada de áudio: RCA (Branco/Vermelho) x1, com sistema de som embutido de no mínimo 1w;
4.8. Itens inclusos: Acompanhado de controle remoto e pilhas, cabo de alimentação, cabos VGA e USB,
case/maleta para transporte;
4.9. Tensão de alimentação bivolt; e
4.10. Garantia mínima de 12 (doze) meses e manual em português, com assistência nas capitais.”

A argumentação da DATAGOV é que o equipamento não atende por não ter conexão RCA nem USB tipo “A” as
DUAS AFIRMAÇÕES SÃO INSUSTENTÁVEIS uma vez que as portas encontradas no PROJETOR ACER X-1123 H
desempenham as funções necessárias e similares à descrita no Termo de referência, conforme será comprovado a
seguir.

A primeira porta usb “A” foi criada em 1996 com seu potencial máximo de (taxa de transferência 12 mbps), com a
evolução tecnológica criou-se novas portas e modelos com taxas de transferência de até 20 gbps ou seja,
velocidade de transferência de mais de 10 x superior a mencionada e ofertada pela concorrente impetrante do
recurso, sendo assim a argumentação do concorrente quanto ao não atendimento das características tornam-se
injustificáveis.
Portanto como uma tecnologia com maior taxa de transferência e qualidade superior não atende descrições
mencionadas em edital e consequentemente a demandada por esta casa ?
Ratificamos ainda que sobre as portas de áudio “RCA” ofertada pelo referido concorrente para tal transferência
também é absoleta, atualmente as portas para esta função são portas menores e com maior qualidade (portas
Stereo mini jack) que encontram-se como recurso atualizado nos equipamentos ofertados por nossa empresa.
Assim sendo, não restam dúvidas que a empresa HUMBERTO PEREIRA SILVA APRESENTOU EQUIPAMENTO COM O
ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, e que a sua proposta estava em conformidade com o
instrumento convocatório e dentro do princípio da legalidade e do julgamento objetivo.

A própria DATAGOV Informática Ltda-EPP possui conhecimento suficiente para saber que as conexões e interface´s
sofreram ao longo de uma década várias atualizações para melhor transferência de dados e qualidade. 

IV - DA CONCLUSÃO

Diante dos expostos, requisitamos à Vossa Senhoria que pelas considerações aqui tecidas e, de tudo mais que
constam nos autos processuais, negar provimento ao recurso provido pela DATAGOV Informática Ltda-EPP, sendo
mantido o parecer original da COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA/MDH, confirmando que o produto ofertado
pela HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 para os Itens 18 e 19 do pregão Pregão Eletrônico Nº 08/2019
atendem às exigências dos tópicos INTERFACE USB, CONEXÕES e demais pontos do Termo de Referência do
processo.

Termos em que, aguardamos deferimento.

Atenciosamente,

HUMBERTO PEREIRA SILVA 
CPF: 70706662172
(61) 99973-0776
Diretor

 Fechar
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MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
 

Decisão Pregoeiro nº1/2019/DIVLIC/COLIC/CGL/SPOA/SE/MMFDH

ASSUNTO: Recurso da empresa DATAGOV Informática Ltda-EPP
PROCESSO: 00135.214187/2018-39

OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição de refrigerador, bebedouro, caixa acús ca,
projetor
multimídia, televisor, cadeira para automóvel para transporte de crianças e condensador de ar condicionado portátil.

RECORRENTE: DATAGOV Informática Ltda-EPP 

RECORRIDAS: HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 e B3M DATA Informática Ltda

 

1. MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO

1.1. "Manifesto intenção de recurso, mo vando-a com fundamento nos arts. 4º, inciso XVIII,
da Lei 10.520/2002, e nos princípios da ampla defesa, vinculação ao instrumento convocatório,
legalidade, razoabilidade, isonomia e compe vidade, contra a decisão de aceitação e habilitação da
empresa HUMBERTO PEREIRA SILVA 70706662172 por não atendimento as especificações técnicas
quanto a interface usb e conexões.”

 

2. DA TEMPESTIVIDADE

2.1. O recurso foi encaminhado em 09/12/2019, portanto, no prazo estabelecido
previamente por meio do Sistema Comprasnet, assim a presente representação é TEMPESTIVA, pois
foi apresentada no prazo estabelecido no item 10.2.3 do Edital de Licitação nº 08/2019.

 

3. DO RECURSO

3.1. Transcrevemos as alegações da recorrente:

Acudindo ao chamamento do ínclito MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS, para o certame licitacional sussografado, a Recorrente veio dele a par cipar com a
mais estrita observância de todas exigências editalícias e legais, no entanto, fomos
surpreendidos pela r. decisão do d. Sr. Pregoeiro que, indevidamente, por evidente equivoco,
classificou e declarou como vencedora para os itens 16. 17, 18, 19 e 20 – PROJETOR
MULTIMIDIA, a proposta da empresa B3M, deixando de observar diversos aspectos fa dicos e
fundamentos legais que, sem margem a dúvidas, de forma clara e obje va, impossibil itam a
classificação da proposta desta empresa, se não, vejamos: Conforme resta registrado, a
empresa B3M apresentou em sua proposta para o atendimento do memorial descri vo quanto
aos itens 16, 17, 18, 19 e 20 – PROJETOR MULTIMIDIA, o equipamento do Fabricante Acer,
Marca: Acer Modelo X1123H, que conforme é apresentado no catálogo oficial do fabricante,
não atende a diversas premissas, conforme é exigido pelo termo de referência.

Conforme catálogo de especificação técnica eletrônica do fabricante ACER disponível na
internet no site h ps://www.pauta.com.br/pdf/32722.pdf e em outros si os da internet, o
Projetor ACER Modelo X1123H, não atende as exigências editalícias, definida no TERMO DE
REFERÊNCIA nos itens 4.5. Entradas: HDMI x 1 / VGA RGB, USB Tipo B x 1; (O equipamento
proposto possui a saída USB é do po mini USB, diferente do Tipo B que é exigido pelo edital) e
ao item 4.6. Entrada: Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 / USB Tipo A x 1; (O equipamento
proposto Não possui RCA nem USB po A, portanto NÃO ATENDE AO EDITAL). A empresa
DATAGOV, bem como outras, atentando-se cuidadosamente quanto a todas as exigências do
Termo de Referência cotou em sua proposta o equipamento do fabricante Epson sendo o

Decisão Pregoeiro 1 (1014767)         SEI 00135.219497/2019-21 / pg. 6



Projetor Epson Powerlite S41+ que atende integralmente ao edital. Deste modo. resta patente
que a proposta da empresa BM3, para os itens 16, 17, 18, 19 e 20 – Projetor Mul midia, não
atendeu na totalidade ao edital, ao qual este d. Sr. Pregoeiro se encontra estritamente
vinculado, devendo como de costume e rigor , não restando outra solução, a não ser,
desclassificar esta proposta que não cumpriu todas as exigências do edital, sob a pena de
ferir vários aspectos legais, se assim não agir.

 

4. DAS CONTRARRAZÕES

4.1. Transcrevemos as alegações da recorrida HUMBERTO PEREIRA SILVA:

A argumentação da DATAGOV é que o equipamento não atende por não ter conexão RCA nem
USB po “A” as DUAS AFIRMAÇÕES SÃO INSUSTENTÁVEIS uma vez que as portas encontradas no
PROJETOR ACER X-1123 H desempenham as funções necessárias e similares à descrita no
Termo de referência, conforme será comprovado a seguir.

A primeira porta usb “A” foi criada em 1996 com seu potencial máximo de (taxa de
transferência 12 mbps), com a evolução tecnológica criou-se novas portas e modelos com
taxas de transferência de até 20 gbps ou seja, velocidade de transferência de mais de 10 x
superior a mencionada e ofertada pela concorrente impetrante do recurso, sendo assim a
argumentação do concorrente quanto ao não atendimento das caracterís cas tornam-se
injus ficáveis. Portanto como uma tecnologia com maior taxa de transferência e qualidade
superior não atende descrições mencionadas em edital e consequentemente a demandada por
esta casa ? Ra ficamos ainda que sobre as portas de áudio “RCA” ofertada pelo referido
concorrente para tal transferência também é absoleta, atualmente as portas para esta função
são portas menores e com maior qualidade (portas Stereo mini jack) que encontram-se como
recurso atualizado nos equipamentos ofertados por nossa empresa. Assim sendo, não restam
dúvidas que a empresa HUMBERTO PEREIRA SILVA APRESENTOU EQUIPAMENTO COM O
ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, e que a sua proposta estava em
conformidade com o instrumento convocatório e dentro do princípio da legalidade e do
julgamento objetivo.

A própria DATAGOV Informá ca Ltda-EPP possui conhecimento suficiente para saber que as
conexões e interface´s sofreram ao longo de uma década várias atualizações para melhor
transferência de dados e qualidade.

4.2. Transcrevemos as alegações da recorrida B3M DATA Informática Ltda:

Ou seja, nas especificações do termo de referência para os itens 16,17 e 20 é solicitado em
relação à: A) 4.5. Entradas: HDMI x 1 / VGA RGB, USB Tipo B x 1; O sinal de BARRA “/” é u lizado
em qualquer texto com a mesma função da palavra “OU” (e isso fica patente olhando a mesma
especificação técnica no subitem 4.8 onde é solicitado “case/maleta”, isto é, case OU maleta...,
portanto sempre que o sinal de barra aparecer no termo de referência ele estará solicitando
uma caracterís ca OU outra). Caso o orgão es vesse requisitando TODAS as caracterís cas
listadas, teria simplesmente escrito o subitem 4.5 das seguintes maneiras: Entradas: HDMI x 1
e VGA RGB, USB Tipo B x 1 Entradas: HDMI x 1 , VGA RGB, USB Tipo B x 1 Ou ainda Entradas:
HDMI x 1 + VGA RGB, USB Tipo B x 1 Mas, da forma como foi escrito, está sendo solicitado:
Entradas: HDMI x 1 OU VGA RGB, USB Tipo B x 1 Portanto, ao ofertar um projetor com uma
interface HDMI OU com interfaces VGA RGB e USB po B esse subitem 4.5 estaria cumprido.
Como o projetor Acer X1123H possui a interface HDMI esse subitem está plenamente sa sfeito.
A comprovação de atendimento a porta HDMI pode ser verificada no manual do produto
anexado à proposta em sua página 44 (em “Conectores de entrada/saída”). B) 4.6. Entrada:
Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 / USB Tipo A x 1: Novamente aqui no subitem 4.6 vemos a
u lização do sinal de barra “/” pelo orgão e que tem a MESMA função da palavra “E” na frase,
portanto está sendo solicitado que o projetor possua: Interface RCA (amarelo)x1 OU interface
USB po A x 1 Assim, para cumprir esse requisito o projetor precisa ter UMA das DUAS
interfaces l istadas pelo subitem 4.6. O projetor Acer X1123H possui a interface RCA de vídeo
(amarela) cuja nomeclatura também é conhecida como vídeo composto, assim esse subitem
4.6, ao contrário do que foi afirmado pela recorrente está sendo completamente atendido. A
comprovação de atendimento à porta RCA (amarelo) pode ser verificada no manual do produto
anexado à proposta em sua página 44 (em “Conectores de entrada/saída”), ela aparece como
“vídeo Compostox1”. No l ink h ps://www.pauta.com.br/pdf/32722.pdf (para u lizarmos a
MESMA referência dada pela recorrente) há a imagem da traseira do projetor, onde claramente
pode ser vista a interface po RCA amarela correspondente a porta vídeo composto conforme
foi solicitado no subitem 4.6 do termo técnico de referência do presente edital. Desse modo,
conforme exposto acima, ao contrário daquilo que foi apontado pela recorrente, o
equipamento Acer X1123H ofertado por nossa empresa atende plenamente os subitens 4.5 e
4.6 (além dos demais subitens exigidos no mesmo termo técnico de referência).

 

5. LEGISLAÇÃO PERTINENTE - ABORDAGEM

5.1. Regulamentando o art. 37 da Cons tuição Federal, em 21 de julho de 1993, foi
publicada a Lei n.º 8.666, a qual, em seu art. 3° estipula o objetivo das licitações públicas, in verbis:
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“Art. 3 o A l icitação des na-se a garan r a observância do princípio cons tucional 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 administra va, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

5.1.1. Nota-se que ao pres giar os princípios da moralidade, legalidade, igualdade e
eficiência, o legislador cons tucional originário teve como des natária a proteção do interesse
público, já que todas as contratações realizadas pelo Estado devem ser realizadas mediante as
melhores condições de preço, qualidade e eficiência.

5.1.2. À luz dos princípios cons tucionais que regem a Administração Pública, além do direito
posi vado através da Lei n.º 8.666, de 1993, não resta qualquer dúvida de que a Pessoa Jurídica de
Direito Público deverá pres giar legalidade, moralidade, eficiência e isonomia a todos os certames
licitatórios em busca da contratação mais vantajosa ao interesse público.

5.1.3. No entanto, em que pesem tais considerações, importante ressaltar que para buscar a
contratação mais vantajosa ao interesse público, toma-se necessária a segurança atribuída aos
habilitantes, vinculando-os ao edital e este ao processo que o antecedeu, conforme o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.

5.1.4. Esta norma-princípio encontra-se disposta no art. 41, caput, da citada Lei:

"Art. 41- A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada."

5.1.5. Diz-se por isso que o edital torna-se lei entre as partes, e este, por sua vez, somente é
publicado após o devido processo administra vo que o jus fica e o autoriza. Deste modo, a regra que
se impõe é que a realização da licitação deve ser precedida de um processo administra vo que a
jus fique e a autorize, somente após deve ser publicado o edital, que não poderá sofrer alterações
após a publicação, salvo se assim exigir o interesse público. Trata-se de garan a à moralidade e
impessoalidade administrativa, bem como ao primado da segurança jurídica.

5.1.6. Diante disso, evidente que o descumprimento do edital frustra tanto a Administração,
quanto o licitante, em função de a licitação perder sua razão de existir.

 

6. DA ANÁLISE DA ÁREA DEMANDANTE

Nota Técnica N.° 44/2019/SE/MMFDH (1016086)

[...]

4.1. A empresa DATAGOV Informá ca Ltda-EPP. pessoa jurídica de direito privado, com sede na
Rodovia Governador Mário Covas, km 268, Nº 3979 – Sala Cont. 2F, Planalto de Carapina,
Serra/ES. CEP: 29162-703, inscrita sob o CNPJ n° 06.074.895/0001-80, através de seu
representante legal, interpôs recurso administrativo (1014344) em face à decisão do Pregoeiro
em declarar como vencedoras as empresas B3M DATA INFORMATICA LTDA, fornecedora dos
itens 16, 17 e 20, bem como a empresa HUMBERTO PEREIRA SILVA, fornecedora dos itens 18 e
19, em relação ao PROJETOR MULTIMÍDIA. O mérito do recurso interposto percorre o
argumento de que as empresas vencedoras não atenderam as especificações técnicas exigidas
no Termo de Referência (Anexo I-D).

4.2. A empresa HUMBERTO PEREIRA SILVA, apresentou contrarrazões ao pedido em análise, no
sen do de apontar os equívocos con dos no recurso interposto pela empresa DATAGOV.
Assevera a empresa contrarrazoante que seu equipamento desempenha as funções necessárias
e similares às descritas no no Termo de Referência. Ressalta-se que até o momento
a empresa B3M DATA INFORMATICA LTDA. não apresentou suas contrarrazões ao recurso.

4.3. O recurso demonstra claramente que o projetor Acer Modelo X1123H não atende as
especificações con das no Termo de Referência e que o produto da recorrente - Projetor Epson
Powerlite S41+ - atende integralmente o Edital. Noutro giro, a recorrida busca demonstrar em
suas contrarrazões que o seu produto é moderno e que conexões e interfaces sofreram ao
longo de uma década várias atualizações para melhor transferência de dados e
qualidade. Pelo que se verifica no processo, é de se presumir que o produto Acer seja mais
eficiente e que atenda às necessidades do MMFDH. Da mesma forma, verifica-se que as
especificações do TR são defasadas. Ora, são as mesmas especificações do TR de 2018
(SEI 0570746), cuja l icitante venceu com o Projetor Epson Powerlite S41+. De maneira geral,
quando se está a preparar um Termo de Referência, é feita pesquisa em vários modelos do
produto que se pretende adquirir e, nesse trabalho é possível que, mesmo sem intenção, seja
feito detalhamento de especificações que sejam preenchidas por apenas um licitante ou por
poucos. É o que parece ter ocorrido neste caso, visto que as especificações do TR direcionam
para as características do Projetor Epson. 

Decisão Pregoeiro 1 (1014767)         SEI 00135.219497/2019-21 / pg. 8



4.4. O certo é que por mais sofis cado que seja um equipamento, não é prudente aceitá-lo se
não possuir alguma das especificações previstas no TR, por mais defasadas que sejam. Caso
seja aceito o equipamento da Acer Modelo X1123H, certamente a l icitante que recorreu
insis rá na contenda, o que poderá embargar o processo. Se as propostas forem recusadas, 
haverá necessidade de convocação de pelo menos mais 3 (três) l icitantes, uma vez que que as
propostas subsequentes ofereceram produtos já recusados anteriormente.  Tal encadeamento
de atos provocará mais mora no procedimento, além da necessidade de nova adjudicação.
Posteriormente, há possibil idade de insurgência da ora recorrida. 

4.5. Diante dos argumentos apresentados pelas duas empresas e após revisitar as
especificações exigidas para o item PROJETOR MULTIMÍDIA, sugere-se o cancelamento dos
itens 16 a 20 do Pregão Nº 8/2019 por conter vícios insanáveis ao procedimento l icitatório. Foi
observado que as especificações, apesar de prever entradas de áudio e vídeo que abrangem
tecnologias pretéritas e modernas, a fim de atender as necessidades de u lização dos
equipamentos, restringiu a compe vidade, dado que poucos fornecedores u lizam tais
configurações. Ademais, as exigências impostas poderão implicar na concorrência de
produtos com tecnologias inferiores, maculando o princípio da proposta mais vantajosa. Por
cautela e a fim de garan r a transparência e a integridade, além do bom andamento do
processo l icitatório em curso, uma vez que outros itens estão sendo adquiridos no mesmo
certame, optou-se pelo cancelamento dos itens em apreço e buscar outras vias de aquisição
desses esquipamentos.

4.6. Cabe ressaltar que sugestão das especificações apresentadas levou em conta a tecnologia
de outros equipamentos disponíveis pelos des natários finais dos itens (a exemplo dos
Conselhos de Direitos). A intenção dos demandantes foi de ampliar o uso dos equipamentos,
bem como garan r que a tecnologia perdure por mais tempo. Sabe-se que tais en dades
donatárias não dispõem de plenos recursos para equiparem suas instalações e, muitas vezes,
dependem de doações para garan rem seus pleno funcionamento na promoção de direitos
humanos.

4.7. Portanto, ao analisa as razões recursais da recorrente, as contrarrazões da recorrida, bem
como os requisitos do edital, a legislação vigente, o posicionamento dos órgãos de controle
e os princípios administra vos - notadamente quanto ao da autotutela, verifica-se que
que deve ser revista a decisão de declarar vencedoras as duas l icitantes B3M DATA
INFORMATICA LTDA e HUMBERTO PEREIRA SILVA, e consequente desclassificação/inabil itação.

Em face do recurso interposto pela empresa l icitante, sugere-se o cancelamento dos itens 16,
17, 18, 19 e 20 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019. Encaminhem- se os autos ao Pregoeiro
designado para demais providências.

 

7. DA DECISÃO DO PREGOEIRO

7.1. Nada a acrescentar ao parecer da área demandante, demonstrado na Nota Técnica N.
° 44/2019/SE/MMFDH (1016086).

7.2. Por tudo o exposto, estou convicto que o melhor para a Administração é cancelar na
aceitação os itens 16 a 20, rela vos a projetores. É melhor entregarmos o kit incompleto que não
entregar. Aliás, o kit já estava mesmo incompleto, pois os itens 26 a 30 (cadeiras para automóvel)
foram cancelados por não atendimento ao edital. Já que será feita licitação complementar, que se
aproveite para melhorar as especificações das cadeiras e do projetor.

7.3. Analisando as razões recursais da recorrente, as contrarrazões da recorrida, a análise
da área demandante, bem como os requisitos do edital, a legislação vigente, o posicionamento
dos órgãos de controle e os princípios administra vos, verifica-se que que deve ser revista a decisão
de declarar vencedoras as duas licitantes B3M DATA INFORMATICA LTDA e HUMBERTO PEREIRA
SILVA, e consequente desclassificação/inabilitação.

7.4. Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO ADMINISTRATIVO, uma vez que presente
os pressupostos de admissibilidade, e, NO MÉRITO, subsidiado e com lastro nos posicionamentos
l eva nta dos , CONCEDO PROVIMENTO, decidindo pela PROCEDÊNCIA do recurso administra vo
interposto pela licitante DATAGOV Informática Ltda-EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.074.895/0001-
80 no âmbito do Pregão Eletrônico n.º 08/2019.

7.5. Conforme art. 3º, §3º da Lei nº 8.666/93, os autos do procedimento licitatório são
públicos e acessíveis a qualquer interessado, por meio de acesso eletrônico externo, nos termos
do Edital.

7.6. É importante destacar que a presente jus fica va não vincula a decisão Superior
acerca do certame, apenas faz uma contextualização fá ca e documental com base naquilo que foi
carreado a este processo, fornecendo subsídios à Autoridade Administra va Superior, a quem cabe a
análise desta e posterior decisão. Desta maneira, submetemos a presente decisão à Autoridade
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Superior para apreciação e posterior ratificação, caso assim entenda.

7.7. Proponho a adjudicação/homologação das seguintes licitantes, cujos itens não veram
manifestação de recurso:

Item CNPJ Licitante
Razão Social

Licitante
Lance

Ofertado
Negociado Proposta

Certidões de
Regularidade

Ocorrência Situação

1
18.710.690/0001-

38

AR COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS -

EIRELI
R$ 1.760,90  1005982 1009265

Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

2
18.710.690/0001-

38

AR COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS -

EIRELI
R$ 1.681,08  1005986 1009265

Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

3
12.467.682/0001-

26

MAXIMUM
COMERCIAL

IMPORTADORA E
EXPORTADORA

LTDA

R$ 1.612,89  1005993 1009296
Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

4
24.845.457/0001-

65
ITACA EIRELI R$ 1.616,52  1005995 1009300

Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

5
18.710.690/0001-

38

AR COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS -

EIRELI
R$ 1.572,57  1004414 1009265

Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

6
02.602.747/0001-

45
DIGISERVI

TRADING EIRELI
R$ 398,52  0994173 1009290

Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

7
02.602.747/0001-

45
DIGISERVI

TRADING EIRELI
R$ 420,00  0994173 1009290

Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

8
02.602.747/0001-

45
DIGISERVI

TRADING EIRELI
R$ 398,78  0994173 1009290

Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

9
02.602.747/0001-

45
DIGISERVI

TRADING EIRELI
R$ 394,30  0994173 1009290

Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

10
02.602.747/0001-

45
DIGISERVI

TRADING EIRELI
R$ 390,00  0994173 1009290

Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

11
22.172.252/0001-

30

BOHRER
EQUIPAMENTOS

DE AUDIO E
VIDEO EIRELI

R$ 1.153,99 R$ 1.150,00 1009248 1009280
Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

12
22.172.252/0001-

30

BOHRER
EQUIPAMENTOS

DE AUDIO E
VIDEO EIRELI

R$ 1.194,99 R$ 1.150,00 1009248 1009280
Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

13
22.172.252/0001-

30

BOHRER
EQUIPAMENTOS

DE AUDIO E
VIDEO EIRELI

R$ 1.176,91 R$ 1.150,00 1009248 1009280
Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

14
22.172.252/0001-

30

BOHRER
EQUIPAMENTOS

DE AUDIO E
VIDEO EIRELI

R$ 1.150,00  1009248 1009280
Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

15
22.172.252/0001-

30

BOHRER
EQUIPAMENTOS

DE AUDIO E
VIDEO EIRELI

R$ 1.174,99 R$ 1.150,00 1009248 1009280
Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

16
33.751.367/0001-

04

B3M DATA
INFORMATICA R$ 1.849,00  1008221  

Produto fora
das

Cancelar
item
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04
LTDA especificações

item

17
33.751.367/0001-

04

B3M DATA
INFORMATICA

LTDA
R$ 1.849,00  1008222  

Produto fora
das

especificações

Cancelar
item

18
22.895.680/0001-

91
HUMBERTO

PEREIRA SILVA
R$ 1.800,00  1006045  

Produto fora
das

especificações

Cancelar
item

19
22.895.680/0001-

91
HUMBERTO

PEREIRA SILVA
R$ 1.800,00  1006522  

Produto fora
das

especificações

Cancelar
item

20
33.751.367/0001-

04

B3M DATA
INFORMATICA

LTDA
R$ 1.849,00  1007344  

Produto fora
das

especificações

Cancelar
item

21
11.240.263/0001-

94

SNDR COMERCIO
DE PRODUTOS E

ACESSORIOS
PARA

INFORMATICA
EIRELI

R$ 1.742,08  1009253 1009317
Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

22
20.411.148/0001-

26

OTIMO -
COMERCIO DE

INFORMATICA E
TECNOLOGIA

EIRELI

R$ 1.851,44  1005998 1009303
Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

23
34.073.854/0001-

10

LENDARIO
COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS
ELETRICOS EIRELI

R$ 1.781,39  1004420 1009310
Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

24
11.240.263/0001-

94

SNDR COMERCIO
DE PRODUTOS E

ACESSORIOS
PARA

INFORMATICA
EIRELI

R$ 1.770,00 R$ 1.742,08 1004419 1009317
Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

25
11.240.263/0001-

94

SNDR COMERCIO
DE PRODUTOS E

ACESSORIOS
PARA

INFORMATICA
EIRELI

R$ 1.750,00 R$ 1.742,08 1004419 1009317
Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

26 Deserto Deserto Deserto Deserto Deserto Deserto Deserto Deserto

27 Fracassado Fracassado Fracassado Fracassado Fracassado Fracassado Fracassado
Item

cancelado

28 Fracassado Fracassado Fracassado Fracassado Fracassado Fracassado Fracassado
Item

cancelado

29 Fracassado Fracassado Fracassado Fracassado Fracassado Fracassado Fracassado
Item

cancelado

30 Fracassado Fracassado Fracassado Fracassado Fracassado Fracassado Fracassado
Item

cancelado

31
07.147.626/0001-

74

DAF TECH -
COMERCIO,
SERVICOS E

REPRESENTACOES
DE PRODUTOS
ELETRONICOS

LTDA

R$ 2.210,00 R$ 2.150,00 0994187 1009322
Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

32
07.147.626/0001-

74

DAF TECH -
COMERCIO,
SERVICOS E

REPRESENTACOES
DE PRODUTOS

R$ 2.160,00 R$ 2.150,00 0994187 1009322
Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada
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ELETRONICOS
LTDA

33
07.147.626/0001-

74

DAF TECH -
COMERCIO,
SERVICOS E

REPRESENTACOES
DE PRODUTOS
ELETRONICOS

LTDA

R$ 2.000,00  1004421 1009322
Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

34
07.147.626/0001-

74

DAF TECH -
COMERCIO,
SERVICOS E

REPRESENTACOES
DE PRODUTOS
ELETRONICOS

LTDA

R$ 2.000,00  0994187 1009322
Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

35
07.147.626/0001-

74

DAF TECH -
COMERCIO,
SERVICOS E

REPRESENTACOES
DE PRODUTOS
ELETRONICOS

LTDA

R$ 2.150,00  0994187 1009322
Atendimento
das exigências

do Edital

Aceita e
habilitada

 

7.8. Os itens que não tiveram recurso serão adjudicados por este Pregoeiro.

7.9. Assim, encaminho os autos à autoridade superior para sua análise, consideração e
decisão do Recurso Administra vo rela vo aos itens 16 a 20, segundo o inciso IV, art. 8º do Decreto
nº. 5450/2005.

 

 

WASHINGTON LUIS ALVES SOUSA
Pregoeiro

 
 

DESPACHO da Coordenadora de Licitações e Contratos

1. De acordo a análise e decisão do Pregoeiro.

2. À Sra. Coordenadora-Geral de Logística Substituta.

 
 

CHARLIANE FERREIRA DE MESQUITA
Coordenadora da Coordenação-Geral de Logística

 
 
 

DESPACHO da Coordenadora-Geral de Logística Substituta

1. De acordo.

2. Ao Sr. Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, para
manifestação, nos termos do artigo 8°, incisos IV, V e VI do Decreto n° 5.450/2005.

 
 

TATIANA FERNANDES DA SILVA
Coordenadora-Geral de Logística Substituta

 

DESPACHO do Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração
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1. Com fundamento no art. 50, §1º, da Lei n.º 9.784, de 1999, acolho a análise
e decisão do Pregoeiro.

2. Nos termos do ar go 8°, inciso IV, do Decreto n° 5.450/2005, conheço do
Recurso Administra vo, para, no mérito, julgá-lo procedente, ra ficando a decisão do
Pregoeiro.

3. Nos termos do ar go 8°, inciso VI, do Decreto n° 5.450/2005, homologo o
resultado do Pregão Eletrônico 08/2019.

 
 

PAULO ROBERTO DE MENDONÇA E PAULA
Ordenador de Despesas

 

 

Documento assinado eletronicamente por Washington Luis Alves Sousa, Pregoeiro(a), em
13/12/2019, às 10:25, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mdh.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 1014767 e o código CRC 36E07607.

Referência: 00135.219497/2019-21 SEI nº 1014767
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