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DECISÃO DO PREGOEIRO – RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2785/2018  
 
OBJETO: Prestação de serviço de outsourcing de impressão. 
 
RECORRENTE: STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ: 05.388.674/0006-33). 
 

1. DAS PRELIMINARES 

1.1. A licitante STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, inscrita sob o CNPJ/MF nº 
05.388.674/0006-33, impetrou tempestivamente recurso administrativo, com fundamento no 
art. 26, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, contra a habilitação da empresa ONYX 
SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ nº 19.450.011/0001-00.  

1.2. A recorrente apresentou durante o certame licitatório sua manifestação de 
intenção de recurso, conforme transcrita a seguir: 

Motivo Intenção: Apresentamos intenção de recorrer contra a desclassificação 
de nossa empresa no pregão eletrônico nº 8/2018, tendo em vista a total falta 
de isonomia no processo, bem como o não atendimento dos critérios técnicos 
apresentados pela empresa declarada vencedora. Destacamos que conforme 
consolidada jurisprudência das Cortes de Constas esta intenção de recurso não 
pode ser recusada. As razões de recurso serão apresentadas na peça recursal 
dentro do prazo legal. 

1.3. Para a aceitabilidade do recurso, o caput do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005 
exige a manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer tão logo seja declarado o 
vencedor do certame:  

Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão 
pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 
três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual 
prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses.  

1.4. E com base no item 17 do Edital e subitens respectivos: 
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“Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, 
durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em 
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.” 

1.5. Verificados os pressupostos recursais, quais sejam: tempestividade, legitimidade, 
interesse e motivação; passamos a análise do pleito. 

2. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

2.1. As razões apresentadas pela licitante RECORRENTE, podem ser visualizadas no 
Portal Comprasnet (http://www.comprasgovernamentais.gov.br/), bem como no Portal do 
CFMV (https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php) e também abaixo 
reproduzida: 

 

RECURSO : 

ILMO SR. PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2018  
    
STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A., empresa sediada SIG quadra 03, bloco B, loja 106, Zona 
Industrial, Brasília – Distrito Federal, CEP: 70.610-430, inscrita no CNPJ sob o nº 05.388.674/0006-33 
vem, respeitosamente, perante a ilustre presença de Vossa Excelência, dentro do prazo legal e nos da 
legislação vigente, vem apresentar suas RAZÕES RECUSAIS. 
    
Assim, requeremos o processamento do presente recurso, bem como o seu direcionamento à 
autoridade competente para julgá-lo cujas razões segue abaixo. 
    
RAZÕES DE RECURSO 
    
Após a fase de disputa do processo licitatório em epigrafe, foram analisadas as propostas da 1º 
(primeira) e 2º (segunda), sendo as mesmas desclassificadas, passando assim a ser chamada a 
STOQUE para apresentação da proposta comercial e documento de habilitação.  
   
Após a análise técnica feita pela comissão nossa proposta foi também desclassificada com as 
seguintes alegações: 
    
Para o equipamento TIPO 1 a STOQUE foi desclassificado ao fundamento de que o equipamento 
ofertado não apresenta capacidade de emulação PCL5e.   
   
A decisão recorrida deve ser revista visto que é inequívoco que o equipamento ofertado pela 
STOQUE atende está especificação. 
 
Segue abaixo o link do manual que demostra atendimento ao PLC5e pelo equipamento ofertado -  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php
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 Kyocera M ECOSYS 3655IDN. 
    
https://cdn.kyostatics.net/dlc/pt/documentation/usermanual/ecosysm3660idn_pt.-
downloadcenteritem-SingleFile.downloadcenteritem.tmp/ECOSYSM3660idn_PT.pdf     
Consta da página 245 deste documento: 
    
PCL6 (PCL-XL, PCL5e), KPDL3, CPS, Open XPS, TIFF/JPEG, IBM Proprinter, LQ-850, LinePrint 
    
Não obstante o folder/prospecto apresentado pela STOQUE é cristalino ao afirmar que o 
equipamento ofertado apresenta PCL5c.    
  
Isto posto cumpre destacar que o PCL5c é a evolução do PCL5e, portanto este inclui o PCL5e.     
Neste sentido apresentamos os seguintes esclarecimentos. 
 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Printer_Command_Language  
    
Definição de PCL5e : PCL5e (aprimorado com PCL 5) foi lançado na HP LaserJet 4 em outubro de 1992 
e acrescentou comunicação bidirecional entre a impressora e as fontes do PC e do Windows.     
PCL5c: Introduziu suporte a cores no HP PaintJet 300XL e no HP Color LaserJet em 1992. 
    
Conforme pode ser verificado PCL 5c é o aprimoramento do PCL5e podendo a partir dele aceitar 
comando para impressoras preto e Branco quanto colorida, não sendo necessário mais utilizar um 
driver especifico para cada uma delas.  
    
A STOQUE foi desclassificada ainda ao argumento de que este mesmo equipamento (TIPO I) não 
atendeu a especificação relativa a capacidade de bandeja de saída de papel de 500 fls.     
 
Novamente é indevida a desclassificação da STOQUE. 
    
Consta do folder/prospecto apresentado pela STOQUE a informação de que o equipamento ofertado 
apresenta bandeja de saída de papel de 500fls. Vejamos:     
Folder/prospecto – pagina 2, 3 coluna: 
    
ALIMENTAÇÃO DE PAPEL 
 (...)   
Capacidade da bandeja de impressão padrão: 500 folhas  
    
Sem prejuízo para a informação acima, que já consta do processo, segue manual do fabricante no 
qual esta informação é ratificada:  
   
Pagina 243 do guia do usuário: 
“Capacidade de bandeja de sáida: Bandeja inferior : ECOSYS M3655idn: 500 folhas (80 g/m²)”  
    
https://cdn.kyostatics.net/dlc/pt/documentation/usermanual/ecosysm3660idn_pt.-
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downloadcenteritem-Single- 
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=765497&ipg
Cod=21140509&reCod=384362&Tipo=R 1/2 22/01/2019 COMPRASNET - O SITE DE 
COMPRAS DO GOVERNO 
File.downloadcenteritem.tmp/ECOSYSM3660idn_PT.pdf  
    
Disponibilizamos também para qualquer esclarecimento o contato da Kyocera no Brasil para 
diligenciar esta informação : Kyocera Brazil contato: Adriana Torrez (11) 24245317 (11)964350650, 
email: adriana.pinto@dbr.kyocera.com . 
    
A desclassificação da STOQUE foi motivada ainda ao argumento de que o equipamento TIPO 3 
supostamente não atende ao edital em razão dos seguintes argumentos apresentados pelo 
pregoeiro: 
    
"b) O equipamento do TIPO 03 – SCANNER ADS-3600w (fls 1053 a 1054):" 
 
“O equipamento ofertado possui algumas restrições de digitalização para papeis específicos, 
conforme detalhado no catalogo: => Tamanho do Documento (máximo) 21,6 cm (Largura) x 497,8 cm 
(Comprimento) – conforme nota de rodapé do catalogo que informa o seguinte: “Folha simples, um 
lado, papel bond, 52 a 110 g/m2”,"ou seja, o equipamento só atende ao tamanho de 21,6 a 497, se 
utilizado folha por folha, digitalizado somente de 1 lado (sem duplex) e com gramatura de 52 a 
110g/m2, não atendendo a exigência de: • Originais de tamanhos A4, Carta e Ofício • Gramatura 
(espessura) - 27 a 250 g/m2." 
    
Data máxima vênia, a equipe técnica efetuou uma análise equivocada do folder/prospecto do 
equipamento ofertado. 
    
O edital exige que o equipamento seja capaz de digitalizar documentos nos formatos A4, Carta e 
Ofício cujas gramaturas possam variar de 27 a 250 g/m2 (suportar cartões e crachás de plástico).  
   
Conforme folder/prospecto o equipamento atende com perfeição as especificações do edital. 
Vejamos: 
    
O formato máximo de papel solicitado no edital é ofício (216 x 330). 
 
O equipamento ofertado é capaz de trabalhar com papeis nas dimensões especificadas (ofício) em 
gramaturas que variam de 27 a 413 g/m2. 
  
Portanto o equipamento ofertado atende o edital. 
    
Não obstante cumpre informar que o EQUIPAMENTO OFERTADO É MUITO MAIS ROBUSTO DO QUE O 
ESPECIFICADO, sendo capaz de operar papeis em formatos de até 21,6 cm (Largura) x 497,8 cm 
(Comprimento), papeis muito maiores do que o exigido no edital. 
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Isto posto, escalaremos que a ressalva apresentada no folder/prospecto do equipamento ofertado 
refere-se tão somente à estes papais (maiores do que o exigido no edital, maiores do que oficio). 
    
Para sanar eventuais dúvidas, segue link do manual do equipamento no qual é possível observar, na 
páginas 51, esta informação. 
  
https://support.brother.com/g/b/manuallist.aspx? 
c=br&lang=pt&prod=ads3600w_all&flang=Portugu%C3%AAs&type3=121&type2=5     
 
Reiteramos o edital solicita Scanner com originais com tamanho de A4, carta e oficio.     
 
O equipamento ofertado é capaz de operar nas gramaturas especificadas no edital para estes 
formatos de papel. 
  
CONCLUSÃO 
  
Os equipamentos ofertados pela STOQUE atendem à todas as especificações do edital, portanto a 
decisão de sua desclassificação deve ser revista, para que a mesma seja considerada classificada a 
ato continuo vencedora do certame. 
    
Termos em que pede deferimento. 
   
Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2018. 
    
STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 
 Gustavo Cordeiro Soares da Silveira   
 OAB/MG 119.880 
 

 

3. DA CONTRARRAZÃO 

3.1. A licitante recorrida SYSTEC INFORMÁTICA LTDA - EPP, apresentou contrarrazões 
às alegações em exame, que podem ser visualizadas no Portal Comprasnet 
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br/), bem como no Portal do CFMV 
(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php) e também abaixo reproduzida: 

 
CONTRA RAZÃO : 

Brasília, DF, 24 de janeiro de 2019. 
    

Ao 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php
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Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV  
SIA, Trecho 06, Lotes 130 e 140, CEP: 71.205-060  

Brasília/DF   
    

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº008/2018  
REGISTRO DE PREÇO Nº01/2018.   
    

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2785/2018 CÓDIGO 
UASG: 389.185     

Objeto: Contratação de serviço de Outsourcing de Impressão.  
    

Prezados(as) Senhores(as), 
    

A empresa ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. – EPP, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.450.011/0001-00, Inscrição Estadual (CF/DF) nº 
07.667.342/001-93, estabelecida na cidade de Brasília (DF), no SCLRN, Quadra 715, Bloco C, Loja 7, 
CEP: 70.770-513, telefone e fax: (61) 3036-9806, revenda autorizada das marcas Oki e Canon no 
Distrito Federal, neste ato representada por HENRIQUE MACHADO BORGES, advogado, brasileiro, 
casado, OAB/DF nº 23466, CPF/MF nº 723.983.703-30, residente e domiciliado nesta Capital, e-mail: 
henrique.borges@onyxsolution.com.br, vem, respeitosa e tempestivamente, oferecer 
CONTRARRAZÕES ao RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pela ilustre recorrente STOQUE 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A., com fundamento no item 17.2.2. do edital supracitado e na 
legislação aplicável, especialmente nas Leis 10.520/2002 (artigo 4º, inciso XVIII) e 8.666/93, e no 
artigo 26 do Decreto 5.450/2005, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir expostas: 
   

1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DAS RAZÕES RECURSAIS 
    

A princípio, cumpre destacar que a empresa STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A., ora 
recorrente, manifestouse, quando do registro em Ata de sua intenção de recurso, contra a sua 
desclassificação “tendo em vista a total FALTA DE ISONOMIA NO PROCESSO, bem como O NÃO 
ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DECLARADA 
VENCEDORA”. Destacou que, segundo “consolidada jurisprudência das Cortes de Constas”, sua 
“intenção de recurso não” poderia ser recusada. Dessa forma, teve sua intenção de recurso 
admitida por parte do senhor pregoeiro. 
    

Ocorre que na apresentação de suas razões recursais demonstrou motivação em sentido inverso, 
pois, além de propor a adoção de medida ilegal – que é a violação à regra do item 27.1 do edital, 
cujo correspondente legal encontra-se disciplinado no artigo 43, §3º, da Lei 8.666/93 –, deixou de 
comprovar em que momento o julgamento das propostas e habilitação feriu o princípio da 
“isonomia no processo, bem como o não atendimento dos critérios técnicos apresentados pela 
empresa declarada vencedora”. 
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O que se pretende demonstrar é que a matéria abordada pela recorrente em suas razões recursais 
já fora objeto de avaliação quando da análise de sua documentação e proposta juntadas ao sistema 
eletrônico, ao contrário do que levou a crer sua intenção de recurso, o que torna o seu recurso 
desprovido de motivação, pois não se pode admitir dissonância entre a motivação invocada na 
sessão e a descrita na peça recursal. 
    

Evidente que se esperava da recorrente alegações destinadas a contestar o resultado de julgamento 
no mesmo sentido retratado em sede de registro de intenção de recurso, até porque o juízo de 
admissibilidade do senhor pregoeiro partiu de tal premissa. 
    

Do mesmo modo, não se verificou nenhuma fundamentação legal na peça da recorrente, o que aliás 
já não se tinha por omitido quando da manifestação de sua intenção de recurso. Os argumentos 
expostos no recurso administrativo se resumiram a aspectos técnicos já avaliados pela área 
competente. 
    

Resta, portanto, ao senhor pregoeiro e à autoridade superior indeferir sumariamente as razões 
recursais da empresa STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A, pois não foram cumpridos os 
pressupostos necessários à sua admissibilidade, principalmente quanto ao artigo 26, § 1º, do 
Decreto 5.450/2005, in verbis: 
    

Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e MOTIVADA, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando 
lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso, 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 assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
    

§1º A FALTA DE MANIFESTAÇÃO imediata e MOTIVADA DO LICITANTE QUANTO À INTENÇÃO DE 
RECORRER, nos termos do caput, IMPORTARÁ NA DECADÊNCIA DESSE DIREITO, ficando o pregoeiro 
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.     

Isso porque as razões recursais tal como apresentadas não estão aptas a produzir efeitos jurídicos, 
em decorrência dos vícios apontados, que a tornam confusa, contraditória, absurda e incoerente, e, 
ainda, por lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, ou seja, os fundamentos expressos de direito. 
    

  

2. EQUÍVOCO NA DENOMINAÇÃO 
SOCIAL (FIRMA)     

Aufere-se da peça recursal que a recorrente STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A utilizou 
denominação social (firma social) distinta daquela utilizada para fins de sua proposta e 
documentação, pois quando de suas razões recursais utilizou a expressão S.A., que é restrita às 
sociedades anônimas e a recorrente é sociedade limitada. 
    

Descumpriu, portanto, o artigo 1.160 do Código Civil, que diz: A sociedade anônima opera sob 
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denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões "SOCIEDADE ANÔNIMA" ou 
"companhia", por extenso OU ABREVIADAMENTE. Tal fato reforça a necessidade da rejeição sumária 
do recurso administrativo. 
    

 DESCUMPRIMENTO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 

    

A recorrente apresentou o atestado de capacidade técnica com o CNPJ de sua matriz, mas, não 
apresentou os demais documentos com o CNPJ de sua matriz, especialmente quanto à Prova de 
regularidade fiscal com a Fazenda Estadual e a Municipal.  
    

De outra sorte, a filial não comprovou sua capacidade técnica para execução dos serviços, não 
havendo, inclusive, registro da empresa perante a entidade profissional competente no âmbito do 
Distrito Federal, assim como não apresentou outros documentos em seu CNPJ, como no caso da 
Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal, e deixou de comprovar a possibilidade de 
dispensa das documentações exigidas pelo edital. 
    

Impende mencionar que o objeto envolve a “GESTÃO PELA PRÓPRIA CONTRATADA DOS RESÍDUOS 
GERADOS PELO CONTRATO (referentes à Lei 12.305/2010)” e a recorrente não comprovou sua 
capacidade técnica no exercício da referida atividade do modo como exigido no edital (por meio de 
atestados). 
    

Na verdade, a recorrente sequer possui o referido ramo (de atividade) comprovado em seu objeto 
social, contradizendo, em uma análise preliminar, o exposto no item 7.1 do edital (Poderão 
participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto...). 
    

Isso posto, está comprovado que o senhor pregoeiro e a autoridade superior competente devem 
manter a desclassificação/inabilitação da recorrente, indeferindo o seu recurso administrativo com 
o consequente prosseguimento do processo licitatório.     

  

4. PROPOSTA ILEGAL DA RECORRENTE  
    

Conforme já dito, a recorrente propôs a adoção de medida ilegal, que é a violação à regra do item 
27.1 do edital, cujo correspondente legal encontra-se disciplinado no artigo 43, §3º, da Lei 8.666/93, 
in verbis: 
    

27.1. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover 
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, VEDADA A INCLUSÃO 
POSTERIOR DE INFORMAÇÃO OU DE DOCUMENTOS QUE DEVERIAM TER SIDO APRESENTADOS PARA 
FINS DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO. 
    

E a recorrente fez isso pelo fato de que deixou de comprovar, no momento oportuno, que os 
equipamentos e os sistemas cotados atendem as especificações técnicas, o que, diga-se, continua 
sem a devida comprovação. 
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Note, senhor julgador, que esta empresa, ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. – 
EPP, ora recorrida, comprovou mediante declarações de cada um dos fabricantes, o atendimento de 
todas as especificações técnicas (equipamentos + softwares).     

Tanto é verdade que a recorrente STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A nada teve a dizer contra a 
proposta desta empresa ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. – EPP, ora recorrida. 
    

Ressalte-se que a recorrente STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A ainda continua sem comprovar 
nos autos o atendimento das especificações dos equipamentos Tipos I e III, pois todos as 
informações acostadas em seu recurso administrativo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.  
    

Não pode, portanto, a administração do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV 
levar em conta tais informações. Caso se verifique os sites oficiais dos fabricantes cotados pela 
recorrente, será constatado que as especificações continuam contraditórias e sem a consistência 
exigida pelo instrumento convocatório. 
    

Outro aspecto é que seria ilegal a administração do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 
– CFMV valer-se de consultas ao fabricante Kyocera, conforme proposta da recorrente STOQUE 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A (novamente contra a lei), de modo especial em razão do item 27.1 do 
edital e do artigo 43, §3º, da Lei 
8.666/93. 
    

Imperioso frisar que a recorrente não apresentou documentação técnica relacionada ao software 
IBSOLUTION PAPERCUT MF e IBSTRACKER, cotado em sua proposta para atendimento da solução de 
TI e não demonstrou que o referido sistema é compatível com todos os equipamentos (Tipos I, II e 
III). 
    

Por tudo o que se expos, acredita-se estar cabalmente comprovado o dever da administração do 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV indeferir o recurso da licitante STOQUE 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A e prosseguir com o certame. 
   

5. DO PEDIDO 
  

Dado o julgamento exato que foi proferido por esse ilustre CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA – CFMV, conforme sobejamente provado, requer-se o indeferimento do recurso 
administrativo apresentado pela empresa STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A, hajam vistas as 
razões acima mencionadas. 
    

E é na certeza de poder confiar nesse notável CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – 
CFMV, representado pelo senhor pregoeiro, sua equipe de apoio e pela autoridade que lhe é 
superior, que esta empresa, ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. – EPP, ora 
recorrida, apresenta suas contrarrazões, contando com a manutenção do resultado de julgamento 
das propostas e documentação, que lhe consagrou vencedora do certame, e com o normal 
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prosseguimento do presente procedimento licitatório.   

   

Nesses termos, pede e espera deferimento. 
   

Atenciosamente, 
   
HENRIQUE MACHADO BORGES 
Diretor Comercial e Jurídico OAB/DF 23.466 
CPF:723.983.703-30 henrique.borges@onyxsolution.com.br  
Fone: (61) 99942-0493 
 

 

4. DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA 

4.1. Instada a se manifestar, o Departamento de Tecnologia da Informação do CFMV, 
área técnica responsável pela elaboração do Termo de Referência, assim se pronunciou: 

 
INFORMAÇÃO DETIN Nº 010/2019 
 

Brasília, 29 de janeiro de 2019. 
 
Ao Senhor  
Vitor Hugo da Silva Ramos 
Pregoeiro do CFMV 
 
Assunto: Resposta ao despacho Nº 018/2019-DEPAD/SECLC. 
 
 
   Senhor Pregoeiro, 
 
1.   Em resposta ao DESPACHO Nº 018/2019-DEPAD/SECLC, segue manifestação. 
 
2.   DO RECURSO 
 
2.1.  Trata-se da análise dos argumentos expostos pela empresa STOQUE SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS LTDA., em decorrência das suas razões recursais tempestivamente interpostas contra 
o resultado do julgamento preliminar do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2018 deste Conselho, cujo 
objeto é a “prestação de serviço de outsourcing de impressão...(com a) disponibilização de 
equipamentos novos, de primeiro uso, não recondicionados, não manufaturados; Digitalização e cópia 
(monocromática e em cores); Manutenção dos equipamentos; o Fornecimento de peças e partes, 
consumíveis e insumos (exceto papel); Sistema informatizado de gestão e contabilização (bilhetagem); 
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Instalação de softwares, hardwares e drivers de impressão; o Suporte técnico (manutenção preventiva 
e corretiva); Gestão pela própria contratada dos resíduos gerados pelo contrato (referentes à Lei 
12.305/2010); Sistema de medição e controle eletrônico; Capacitação no uso da solução de gestão e na 
operação dos equipamentos, conforme o detalhamento constante do Termo de Referência, Anexo II do 
Edital” (grifamos). 
 
3.  DAS RAZÕES RECURSAIS E DA ANÁLISE DO MÉRITO 

 
3.1.   Em relação ao equipamento TIPO 1, a recorrente alega que o modelo KYOCERA M 
ECOSYS 3655IDN atende a especificação PCL5e com base na página 245 do documento em pdf 
constante do link: [https://cdn.kyostatics.net....]1  
 
3.2.   A argumentação da recorrente já demonstra, por assim dizer, que ela própria 
reconhece não ser possível comprovar o atendimento de todas as especificações pela documentação 
técnica juntada à sua proposta, tanto é que faz referência ao “Guia de Uso” dos modelos ECOSYS 
M3145idn, ECOSYS M3645idn, ECOSYS M3655idn e ECOSYS M3660idn, e não ao documento que fora 
enviado quando da sessão eletrônica, o que afronta o item 27.1. do edital e consequentemente o 
artigo 43, §3º, da Lei 8.666/93. 
 
3.3.   Além disso, o link informado retrata quatro modelos distintos, e, além de não haver 
comprovação específica para o modelo ECOSYS M3655idn quanto ao atendimento do PCL5e, pois há 
especificações diferenciadas para cada modelo, o documento técnico ainda faz referência expressa de 
que “Os conteúdos dos guias estão sujeitos a alteração sem aviso prévio com o propósito de melhoria 
do desempenho da máquina”2, veja: 
 

 
 
3.3.1.   Para não haver dúvidas, o mesmo documento informa que “As especificações podem 
ser alteradas sem aviso prévio”3, veja: 
 

 

                                                 
1 https://cdn.kyostatics.net/dlc/pt/documentation/usermanual/ecosysm3660idn_pt.downloadcenteritem-Single-

File.downloadcenteritem.tmp/EC OSYSM3660idn_PT.pdf. 
2 Página 14 do Guia de Uso constante do link indicado pela recorrente. 
3 Página 242 do Guia de Uso constante do link indicado pela recorrente. 

https://cdn.kyostatics.net/dlc/pt/documentation/usermanual/ecosysm3660idn_pt.downloadcenteritem-Single-File.downloadcenteritem.tmp/EC%20OSYSM3660idn_PT.pdf
https://cdn.kyostatics.net/dlc/pt/documentation/usermanual/ecosysm3660idn_pt.downloadcenteritem-Single-File.downloadcenteritem.tmp/EC%20OSYSM3660idn_PT.pdf
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3.3.2.  Não bastasse, a referida especificação permanece em discordância com o que consta 
do prospecto apresentado, veja4: 
 

 
 
3.3.3.   Como se pode verificar, as informações prestadas pela recorrente continuam 
insuficientes para comprovar o atendimento ao PCL 5e para o equipamento Tipo I. 
 
3.4.   Ademais, ainda que fosse o caso, esta área técnica estaria impedida de admitir a 
juntada extemporânea de “informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para 
fins de classificação e habilitação”, nos termos do item 27.1 do edital e do artigo 43, §3º, da Lei 
8.666/93, pelo que se indefere as razões recursais no tocante ao presente tópico (PCL 5e para o 
equipamento Tipo I). 
 
3.5.   A título de esclarecimento, esta área técnica informa que o PCL 5c não é superior ao 
PCL5e, como tenta levar a crer a recorrente. Os comandos PCL são códigos de sequência que são 
incorporados em um trabalho de impressão antes de serem enviados para uma impressora. Assim, 
caso o equipamento não seja compatível com o PCL 5e, pode haver dificuldades na impressão de 
determinados documentos, por limitação do modelo disponibilizado. A especificação foi exigida 
exatamente para preservar o Conselho de eventuais impactos negativos. 
 
3.6.   Vale dizer que as informações trazidas pela recorrente em sede de recurso quanto ao 
link https://en.wikipedia.org/wiki/Printer_C ommand_Language não podem ser consideradas, pois é 
de conhecimento comum que a Wikipédia é uma “enciclopédia livre que TODOS PODEM EDITAR”, 
conforme consta de seu próprio site 
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal). 
 
3.7.   A recorrente alega, ainda em relação ao equipamento Tipo I, que o modelo proposto 
atende a especificação “capacidade de bandeja de saída de papel de 500 fls”. Todavia, o mesmo que 
fora dito anteriormente em relação ao PCL 5e pode se dizer agora no que se refere à capacidade de 
saída. O link 
http://www.kyoceradocumentsolutions.pt/index/products/product/ecosysm3655idn.technical_specifi
cation.html deixa claro que o equipamento possui limitação de 250 folhas para a bandeja de saída, 
veja: 
 

                                                 
4 Página 2 do catálogo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal
http://www.kyoceradocumentsolutions.pt/index/products/product/ecosysm3655idn.technical_specification.html
http://www.kyoceradocumentsolutions.pt/index/products/product/ecosysm3655idn.technical_specification.html
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3.7.1.  A recorrente argumentou que o “Folder/prospecto – pagina 2, 3 coluna: 
ALIMENTAÇÃO DE PAPEL” constou a informação da capacidade da “bandeja de saída de papel de 
500fls”. No entanto, o catálogo faz referência à “ALIMENTAÇÃO DE PAPEL”, como dito pela própria 
recorrente, NÃO À CAPACIDADE DE SAÍDA.  
 
3.7.2.  É de conhecimento comum que o termo “alimentação de papel” é o mesmo que 
abastecer o equipamento com o papel para a impressão, o que é diferente da capacidade da bandeja 
de saída, que é a que recebe os trabalhos impressos concluídos (final da operação de impressão). 
Como se pode verificar, as informações prestadas pela recorrente continuam insuficientes para 
comprovar o atendimento da capacidade da “bandeja de saída de papel de 500fls” para o 
equipamento Tipo I. 
 
3.7.3.  Ademais, ainda que fosse o caso, esta área técnica estaria impedida de admitir a 
juntada extemporânea de “informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para 
fins de classificação e habilitação”, nos termos do item 27.1 do edital e do artigo 43, §3º, da Lei 
8.666/93, pelo que se indefere as razões recursais no tocante ao presente tópico (capacidade da 
“bandeja de saída de papel de 500fls” para o equipamento Tipo I). 
 
3.7.4.   Cumpre ressaltar que a área técnica não pode se valer de contatos pessoais com 
representantes do fabricante, conforme sugerido pela empresa recorrente, até por questões 
relacionadas à moralidade, impessoalidade, isonomia e transparência. Todo o aparato necessário ao 
julgamento das propostas e documentação deveria ter sido juntado ao processo no momento e do 
modo que solicitado pelo pregoeiro, nos termos do item 14.1 do edital5. 
 
3.8.   Por fim, no que se refere à argumentação da recorrente quanto ao Scanner Brother 
ADS-3600w, também se trata de informação para a qual a licitante informou link do fabricante apenas 

                                                 
5 14.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá inserir OBRIGATORIAMENTE, no prazo de até 3 (três) horas, 

contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, um arquivo único, contendo a 
Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação... 
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em sede recursal, estando esta área técnica impedida de admitir a juntada extemporânea de 
“informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 
habilitação”, nos termos do item 27.1 do edital e do artigo 43, §3º, da Lei 8.666/93, pelo que se 
indefere as razões recursais no tocante ao presente tópico (digitalizar documentos nos formatos A4, 
Carta e Ofício, em gramaturas de 27 a 250 g/m2 para o equipamento Tipo III). 
 
4.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
4.1.   Cumpre destacar que a exclusão da oferta de uma licitante em um certame licitatório 
não ocorre por um ou outro motivo isoladamente, mas por um conjunto de fatores que corroboram 
para o entendimento de que a administração estaria admitindo riscos desnecessários em uma 
contratação pública. 
 
4.2.   No caso da empresa STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., este Conselho 
concentrou-se inicialmente na análise das especificações dos equipamentos. Como, de plano, verificou 
vícios insanáveis, entendeu por bem encerrar ali o seu julgamento e proferir sua conclusão excluindo a 
licitante do certame. 
 
4.3.   Veja bem, outras empresas também tiveram suas proposições rejeitadas, o que 
demonstra que a administração do CFMV agiu dentro da mais absoluta impessoalidade e isonomia, 
todas porque deixaram de atender um conjunto de exigências ainda que resumidas formalmente em 
argumentos mais ou menos relacionados às descrições técnicas dos equipamentos e sistemas. 
 
4.4.   As demais licitantes, cujas propostas também foram rejeitadas, não se manifestaram 
contra o resultado de julgamento, o que de certa forma aponta no sentido de que as razões de 
justificativas apresentadas pela área técnica durante o pregão eletrônico tenham sido suficientes para 
demonstrar o porquê da exclusão de cada uma. Apenas a licitante STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
LTDA. contrariou o resultado de julgamento preliminarmente divulgado. Todavia, conforme 
comprovado, a recorrente não trouxe argumentos plausíveis que sustentassem o deferimento de suas 
razões de recurso. 
 
4.5.   Na verdade, à medida que se reavalia a proposição feita pela recorrente neste certame 
mais se entende pela necessidade da manutenção do resultado inicialmente proferido. 
 
4.6.   Exemplo disso ocorre com o disposto na fl. 968, Vol. IV, da proposta de preços, onde a 
recorrente descreve o sistema informatizado que seria utilizado para gerenciamento, monitoramento, 
bilhetagem e contabilização, qual seja: o software IBSOLUTION PAPERCUT MF e IBSTRACKER. 
 
4.7.   Caso a área técnica tivesse considerado continuar analisando as especificações 
propostas, teria se deparado com a ausência completa de documentos técnicos que pudessem 
minimamente direcionar a comprovação do atendimento dos requisitos da solução de TI, já que 
recorrente não apresentou nenhuma documentação nesse sentido. Também não se teria conseguido 
constatar a “descrição completa do objeto ofertado”, pois a proposta não cumpriu o exigido nos itens 
8.2, 16.1.2 e 16.3.1 do edital. 



 

 

P
ág

in
a 

1
5

 

 
4.8.   Convém destacar que o edital do Pregão Eletrônico SRP nº 08/2018 deste Conselho, 
em seu item 16, assim como o Termo de Referência e demais dispositivos correlatos, elencaram a 
documentação e as informações técnicas (proposta técnica) que deveriam ter sido apresentadas 
originariamente com a proposta de preços pela licitante depois da etapa de lances. 
 
4.9.   Além disso, os itens 8.2 e 13.1 do edital condicionaram a aceitação da proposta 
“classificada em primeiro lugar... ao cumprimento das especificações do objeto”, de tal forma que caso 
a proposta não fosse aceita, poderia este Conselho passar à análise da proposta subsequente (item 
13.3.1). 
 
4.10.   Tanto é que o item 27.1 do edital, já citado anteriormente, admitiu a possibilidade de 
promoção de diligências apenas quando não se tratasse de “informação ou de documentos que 
deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação”. 
 
4.11.   Isso é dito para que se saiba que este Conselho está legalmente obrigado a levar em 
consideração tão-somente as condições e os preços daquela empresa licitante que comprovou a 
conformidade de sua proposta técnica e seus respectivos documentos de habilitação com o 
instrumento convocatório e seus anexos, eis porque também está impedida de aceitar a proposta e 
documentação da recorrente. 
 
4.12.   Ressalte-se por fim que a recorrente em nenhum momento apresentou argumentos 
contrários à aceitação da proposta considerada vencedora, eis porque é mantido o resultado de 
julgamento das propostas e documentos do Pregão Eletrônico SRP 008/2018. 
 
5.   Por todo o exposto, a equipe técnica decide pelo INDEFERIMENTO das razões de 
recurso apresentadas pela recorrente STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., pelo fato da empresa 
não ter atendido os termos do edital e seus anexos e ainda por não haver demonstrado argumentos 
suficientes à revisão do resultado inicialmente proferido, conforme comprovado em tela. 
 
  Atenciosamente, 
 

Marcos Paulo Paranhos Del Fiaco 
Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação 

Matrícula CFMV nº 0323 
 

5. DÁ ANÁLISE DO RECURSO 

5.1. Preliminarmente, importante ressaltar que o teor das alegações possui caráter 
eminentemente técnico, razão pela qual enviei e recebi as consignações do Departamento 
de Tecnologia do CFMV, responsável pela elaboração do Termo de Referência.  

5.2. Em sendo assim, acompanho o entendimento da área técnica do CFMV na íntegra, 
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quanto aos termos de sua manifestação, já que este pregoeiro não possui o conhecimento 
técnico suficiente para empreender uma análise devida das características técnicas da 
solução. 

6. DA DECISÃO DO PREGOEIRO 

6.1. Pelo exposto, concluímos pelo conhecimento do recurso e que no mérito lhe seja 
NEGADO PROVIMENTO, consubstanciado na análise da área técnica, considerando os 
termos e fundamentos ora expostos, por não restar dúvida quanto à regularidade da sessão 
pública realizada e observadas todas as formalidades dos princípios da isonomia, 
competitividade, vinculação ao instrumento convocatório e ao julgamento objetivo. 

6.2. Mantenho a decisão de habilitar e declarar vencedora do certame a empresa 
ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, a seguir resumido 

CNPJ 19.450.011/0001-00 - ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 

Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global 
 

 GRUPO 1 - - - R$ 9.830,00 
 

Total Mensal: R$ 9.830,00 
 

Total para 12 meses R$ 117.960,00  

Total para 36 meses R$ 353.880,00  

6.3. Em atenção ao art. 11, VII, Decreto 5.450/05, encaminham-se os autos à decisão 
superior do Presidente do CFMV, no qual propomos: 

6.3.1. Manutenção da decisão deste Pregoeiro consubstanciada nesta decisão. 

6.3.2. Inserção da decisão no sistema Comprasnet. 

6.3.3. Por fim, que seja feita a adjudicação e homologação do certame. 

Brasília, 31 de janeiro de 2019. 
  

Vitor Hugo da Silva Ramos 
Pregoeiro do CFMV 

Mat. nº 0345 


