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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

CONTRA RAZÃO :
A
 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018 
 REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2018 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2881/2018 

  
Referente: Contra-Razão de recurso administrativo 

  
 
Ilmo. Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Conselho Fed. de Medicina Veterinária

  
 
Systec Informática Ltda - EPP, inscrita no CNPJ n.º 04.441.646/0001-65 por intermédio de seu representante legal
o Sr. Eduardo Rodrigues de Faria, portador da Carteira de Identidade nº 1.850.902 SSP-GO e do CPF nº
576.249.411-04, Vem respeitosamente apresentar, tempestivamente, a Vossa Senhoria, nos termos da Lei 10.520,
de 17 de Julho de 2002, publicada no D.O. de 18 de Julho de 2002, e os Decretos nº 3.555, de 08 de Agosto de
2000, publicado no D.O. de 09 de Agosto de 2000, nº 3.693, de 20 de Dezembro de 200, publicado no D.O. de 21
de Dezembro de 2000 e nº 3.784, de 06 Abril de 2001, publicado no D.O. de 09 Abril de 2001, que regulamentam
a modalidade do pregão, e demais legislações aplicáveis à espécie, interpor, CONTRA-RAZÕES, contra o recurso
administrativo que foi apresentado pela empresa BBR Soluções Comércio e Serviço Ltda, pelas razões de fatos e de
direitos adiante consignadas:

  
 
CONTRA-RAZÃO

  
Contra o recurso administrativo da empresa BBR Soluções Comércio e Serviço Ltda, que foi desclassificada por não
atender as especificações técnicas mínimas do edital, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos.

  
Destarte, requer que se digne V.Sas. a receber o presente apelo, julgando-o procedente, ao final. Não obstante,
seja levado à apreciação da autoridade superior, caso lhe seja negado provimento, conforme art. 109, § 4º, da Lei
8.666/93.

  
 
DOS FATOS

  
A Systec Informática Ltda – EPP, no mais estrito cumprimento do instrumento convocatório, para o item 01 -
(Aquisição de Ultrabooks), foi surpreendida com o recurso imposto pela empresa BBR Soluções Comércio e Serviço
Ltda, referente a sua inabilitação e nossa classificação.

  
- A licitante BBR Soluções Comércio e Serviço Ltda apresentou sua proposta e documentação de habilitação, porém
não atendeu a um requisito de suma importância exigido no termo de referência do edital, onde cita claramente o
peso máximo permitido para o item e conforme resposta de esclarecimento.

  
DA RECUSA

  
“Recusa da proposta. Fornecedor: BBR SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.388.512/0001-56,
pelo melhor lance de R$ 10.289,1000. Motivo: Após avaliação técnica feita pelo Departamento de Tecnologia da
Informação do CFMV, o equipamento apresentado pela vencedora do certame, não atende às especificações
técnicas mínimas do edital, conforme informações do chat.” 

  
Pregoeiro 19/12/2018 09:03:07 - Vimos informa que o Departamento de Tecnologia da Informação do CFMV
analisou as especificações técnicas do equipamento proposto pela licitante BBR SOLUCOES, COMERCIO E
SERVICOS LTDA e identificou-se o seguinte:

  
Pregoeiro 19/12/2018 09:03:39 - "....i. O modelo apresentado [Thinkpad T480s - Marca Lenovo não equivale ao
especificado no edital, item “19. Outros requisitos: 19.4. O equipamento não poderá pesar mais que 1,3kg, com a
bateria instalada - sem contar o carregador”,...(continua)""

  
Pregoeiro 19/12/2018 09:03:55 - "...ou seja, a empresa apresentou em sua proposta de preço as especificações
técnicas do equipamento, cujo o peso “1,32kg” demonstra ser acima do previsto em edital."

  
Pregoeiro 19/12/2018 09:04:34 - ""...2. Isso posto, conclui-se que o equipamento apresentado pela vencedora do
certame, não atende às especificações técnicas mínimas do edital."

  
Pregoeiro 19/12/2018 09:04:50 - Em razão da análise técnica do Departamento de Tecnologia da Informação do
CFMV a proposta da licitante BBR SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA será recusada. 

  
Pregoeiro 19/12/2018 09:05:01 - Passaremos para a convocação da licitante seguinte.

  
 
DA RESPOSTA A ESCLARECIMENTO

  
Resposta 07/12/2018 16:20:51 - Em resposta ao questionamento, in verbis: Para aumentar o número de ofertar e
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reduzir o custo da aquisição, entendemos que será aceita uma tolerância de 2% no peso do equipamento, o que
representa uma diferença imperceptível e desprezível. Nosso entendimento está correto? Informo que o
entendimento da empresa Microtécnica está equivocado, uma vez que deverá ser considerado o que está previsto
no item 4 (fl. 79) do Estudo Preliminar e item 19.4 (fl.98) do Termo de Referência. Nesse sentido, ratifico que o
equipamento não poderá pesar mais que 1,3 kg, (Grifo nosso) com a bateria instalada (sem contar o carregador). 

  
Conforme se pode verificar o edital foi bem claro em sua exigência e o licitante BBR Soluções Comércio e Serviço
Ltda, não atendeu a especificação exigida.

  
Vale ainda ressaltar que o edital cita no item 7. PRINCIPAIS FORNECEDORES:

  
O mercado de equipamentos de TI, objetos desse estudo técnico, atualmente é bastante amplo, assim, a
especificação técnica descrita para os equipamentos poderá ser atendida pelos principais fornecedores, quais
sejam: Dell, Lenovo, Samsung e LG. 

  
Os modelos abaixo são comercializados pelas fabricantes citadas acima e foram utilizados na construção da
especificação técnica, de forma que atendem às características exigidas.(Grifo nosso) 

  
1 – Dell Latitude 7390 

 2 – Lenovo X280 
 3 – Samsung S51 
 4 – LG Gram 14Z980-G.BH51P1 

  
Desta forma nossa empresa atendeu plenamente ao edital ao ofertar o Equipamento modelo Lenovo X280
conforme cita o próprio edital.

  
Diante das exigências editalícias do edital, fica comprovado que nossa empresa SYSTEC INFORMÁTICA LTDA-EPP
atendeu ao edital e a licitante BBR Soluções Comércio e Serviço Ltda não atendeu ao requisito do edital. Sendo
assim, solicitamos a essa conceituada Comissão de Licitação que faça prevalecer as regras e exigências do edital e
não prejudique demais licitantes que atendem 100% aos requisitos do edital. 

  
 
DA VINCULAÇÃO AOS PRINCÍPIOS

  
O Legislador ao elaborar a Lei 8.666/93, trouxe no seu artigo 3º o princípio da isonomia, cujo objetivo é selecionar
a proposta mais vantajosa, desde que sejam respeitados os seguintes princípios básicos: da legalidade, da
imparcialidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e outros correlatos.

  
Diversamente do alegado pela recorrente, o Sr. Pregoeiro agiu dentro da legalidade e cumpriu na integralidade o
disposto no Edital e na Lei 8.666/93.

  
Como podemos ver, não tem provimento as alegações da empresa BBR Soluções Comércio e Serviço Ltda.

  
 
DOS PEDIDOS

  
Impositivo referir, por oportuno, que a decisão desta D. Comissão de Licitação se encontra amparada nos princípios
norteadores dos procedimentos licitatórios e, em especial, neste caso, àquele alusivo à vinculação ao ato
convocatório.

  
Isto porque, é certo, após a publicação do Edital de licitação, a administração pública se encontra vinculada a ele,
sendo, assim, a lei interna daquele processo, não podendo fazer concessão ou deixar de exigir algum requisito ou
formalidade constante do Edital.

  
A vinculação ao instrumento convocatório, com efeito, é garantia do administrador e, bem assim, dos
administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se
a regra não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção.

  
Por todo exposto, a Systec Informatica Ltda - EPP., requer, respeitosamente, a esta D. Comissão que seja negado
provimento, integralmente, no mérito, ao recurso apresentado pela empresa BBR Soluções Comércio e Serviço
Ltda, apreciando os concretos e irrefutáveis argumentos apresentados, para que a presente Contra-Razão seja
conhecido e integralmente provido, considerando a decisão originária, e declarando, por fim, a necessária e justa
desclassificação da proposta apresentada pela licitante BBR Soluções Comércio e Serviço Ltda, sagrando vencedora
a proposta apresentada pela Systec Informática LTDA –EPP para o certame.

  
Isto é o que se impõe, pela estrita observância aos ditames legais e aos princípios basilares! Isto é o que desde já
se requer, por ser de Direito e de Justiça!

  
 
 
Termos em que Pede Deferimento,

  
 
 
Goiânia, 21 de Janeiro de 2019.

  
 
Atenciosamente,
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Systec Informática Ltda-EPP

 Eduardo Rodrigues de Faria
 Sócio – Representante Legal
 CPF: 576.249.411-04

  
 

 Fechar


