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DECISÃO DO PREGOEIRO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018 
 

PROCESSO: 2881/2018  
 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de Ultrabooks com sistema operacional Windows 
10 Professional e Microsoft Office Home e Student 2016, contemplando serviço de 
assistência técnica da garantia 
 
RECORRENTE: BBR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 12.388.512/0001-56). 
 

1. DAS PRELIMINARES 

1.1. A licitante BBR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ/MF 
nº 12.388.512/0001-56, 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 
SYSTEC INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ nº 04.441.646/0001-65.  

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.  
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1.4. E com base no item 16 do Edital e subitens respectivos: 

“Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal do licitante 
qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 
será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante 
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio 
do sistema.” 

1.5. Verificados os pressupostos recursais, quais sejam: sucumbência, 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: 

 

 
ILMO. SENHOR 
PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV 
Brasília, DF 
 
Modalidade: Pregão Eletrônico – Registro de Preços 
PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL N° 11/2018. 
Processo Administrativo n.º 2881/2018 
 
BBR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sociedade empresária limitada com sede em Brasília, 
Distrito Federal, no SCN, Quadra 01, Bloco F, Nº 79, Sala 501, Asa Norte, inscrita regularmente no 
CNPJ/MF sob nº 12.388.512/0001-56, por seu representante legal infra-assinado, vem mui 
respeitosamente à presença de V.Sas., com fulcro no inciso XXI, do Art. 37 da CR/88 e §1° do Art. 3° 
da Lei n°. 8.666/1993, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO contra decisão que habilitou 
a empresa SYSTEC INFORMATICA LTDA, CNPJ 04.441.646/0001-65, pelos fundamentos de fato e de 
direito a seguir aduzidos, requerendo que V.Sa. reconsidere a referida decisão. 
 
Destarte, requer a recorrente se digne V.Sa. 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. 8º, inciso IV, c/c o art. 11º, inciso VII do Decreto 5.450/05.  
I – Da Tempestividade 
Conforme determinação, o prazo para interposição deste recurso vence em 16 de Janeiro de 2019, 
ou seja, nesta data. Portanto, dentro do prazo legal.  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php
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II – Dos Fatos 
A empresa Recorrente credenciou-se no procedimento licitatório de modalidade Pregão Eletrônico 
Processo nº 2881/2018 do tipo menor preço por item, pelo qual o CFMV, visa contratação de 
empresa para aquisição de equipamentos/computadores ultra portáteis (ultrabooks), com garantia 
e suporte técnico on site, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital e seus Anexos. 
 
Em certame licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, levado a termo em 14/12/2018, para 
Registro de Preços e posterior aquisição de 65 Notebooks, a recorrente apresentou-se ao presente 
certame, tendo cumprido todo rito processual, tornando-se apta a tecer o presente recurso 
administrativo.  
A recorrente declara discordância quanto à classificação da arrematante SYSTEC INFORMATICA 
LTDA por entender que a D. Comissão Julgadora, na pessoa do Sr. Pregoeiro, houve por bem 
habilitar a proposta apresentada pela SYSTEC, sem que a mesma tenha apresentado documentação 
que atendesse aos requerimentos do Termo Editalício, na sua integra.  
Ora, com a devida vênia, referida decisão do Sr. Pregoeiro não deve prosperar, porque, como 
demonstraremos a seguir, não encontra respaldo nas disposições do Edital e da Legislação em 
vigor.  
Senão vejamos: 
Dos Anexos, Anexo I do Termo de referência, Item 1, Computador Portátil – Ultrabook, requisitos 
mínimos obrigatórios, item 2. Memória pede-se “Suporte a dual channel” 
Todavia, a arrematante, não cumpriu fielmente ao edital, pois deixou de atender a um item, pelo 
que deve ser desclassificada, como será demonstrado a seguir 
A Recorrente ao analisar a proposta comercial apresentada pela empresa SYSTEC INFORMATICA 
LTDA, verificou que os modelos especificados para o item 01 Computador Portátil – Ultrabook, 
ofertado pela licitante apresentou proposta divergente do que exigido no edital, conforme 
apresentado nos itens abaixo. 
Dos Anexos, Anexo I do Termo de referência, Item 1, Computador Portátil – Ultrabook, requisitos 
mínimos obrigatórios, item 2. Memória pede-se “Suporte a dual channel”. A referida licitante não 
atende o exigido com base na documentação do objeto ofertado enviado na proposta pela licitante 
e em documentos técnicos do produto acessíveis publicamente através do portal do fabricante 
(https://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad/ThinkPad_X280 ). Como pode ser visto na 
documentação do produto ofertado, o modelo do equipamento possui apenas um modulo de 
memória soldado na placa mãe, assim impossibilitando o equipamento trabalhar em dual Channel, 
dessa forma não atendendo o Edital.  
Como se vê, a licitante SYSTEC INFORMATICA LTDA pautou a elaboração de sua proposta 
plenamente fora dos ditames do ato convocatório, deixando de atender o mínimo exigido para 
compreensão da proposta. 
 
Diante das razões expostas e pela desconformidade da empresa arrematante com os requisitos 
estabelecidos no Edital, resta evidente a aplicação da desclassificação do presente Pregão junto à 
empresa SYSTEC INFORMATICA LTDA, e solicitamos a reconsideração da nossa proposta, tendo em 
vista que o nosso modelo atende a todas as especificações técnicas, inclusive referente ao peso, 
visto que o edital especifica o peso considerando até a primeira casa decimal, e também o mesmo 
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foi cotado de acordo com modelo citado no Edital. 
 
IV – Dos Princípios que regem a licitação – Vinculação ao Edital. Legalidade. Impessoalidade e 
Julgamento objetivo 
É sabido que o edital “é o ato pelo qual a Administração divulga a abertura da concorrência, fixa os 
requisitos para participação, define o objeto e as condições básicas do contrato e convida a todos os 
interessados para que apresentem suas propostas.” (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella – Direito 
Administrativo – 13ª ed. – São Paulo: Atlas, 2001, pág. 324).  
 
O edital vincula o agente público ao seu fiel cumprimento.  
 
Confira-se, a respeito, que tais normas estão consubstanciadas no art. 40, da Lei 8.666/93, 
consagrando-se o edital como lei da licitação e cabendo à Administração ater-se a dois objetivos 
básicos, quais sejam, “oferecer uma disputa com igualdade entre os licitantes e encontrar a 
proposta mais vantajosa”. 
 
Assim, é de todo evidente que, uma vez considerado “lei interna da disputa” obriga tanto a 
Administração, quanto os participantes ao seu cumprimento, não podendo, nenhum deles, afastar 
de suas determinações.  
 
Com efeito, no artigo 3º, da supra citada Lei Federal 8.666/93, com respaldo da determinação 
contida no caput do art. 37, da Constituição da República, estabelece taxativamente: 
 
“Art. 37 – A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: (destacou-se).” 
 
“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia 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 impessoalidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” (destacou-se) 
 
Tais artigos estabelecem os princípios norteadores da conduta do administrador público quando da 
realização de uma licitação, realçando a importância de que estes princípios sejam observados pelo 
agente público em qualquer tipo de contratação.  
 
Na prática isto não ocorreu, contrariando exigência legal do edital, uma vez que, foi aceita e 
habilitada empresa que não se enquadra nos critérios estabelecidos. 
 
Observa-se, ainda, flagrante desrespeito ao que preconiza o princípio da vinculação ao edital. Sobre 
esse postulado é imprescindível citar o magistério do Ilustre Marçal Justen Filho. Veja-se: 
 
“(...) o ato convocatório possui características especiais e anômalas enquanto ato administrativo, 
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não se sujeita integralmente ao princípio da temporalidade (o ato posterior revoga o anterior). A 
autoridade administrativa dispõe da faculdade de escolha, ao editar o ato convocatório. Porém, 
nascido tal ato, a própria autoridade fica subordinada ao conteúdo dele. Editado o ato convocatório, 
o administrado e o interessado submetem-se a um modelo norteador de sua conduta. Tornam-se 
previsíveis, com segurança os atos a serem praticados e as regras que os regerão. 
Restará margem mínima de liberdade ao administrador, usualmente de extensão irrelevante. (In. 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2008, pág. 54).”  
 
É de se ressaltar, ainda, que os agentes públicos e os participantes estão plenamente vinculados ao 
ato convocatório. MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO em sua obra DIREITO ADMINISTRATIVO, Ed. 
Atlas, 2005, ás fls. 318, assim leciona com relação ao Principio da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório: 
 
“Trata-se de principio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de 
mencionado no artigo 3 da Lei n. 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado no artigo 41, segundo 
o qual “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das 
propostas se façam de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital. O principio dirige-
se tanto à administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, pois estes não 
podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório (edital ou carta – convite); se 
deixarem de apresentar a documentação exigida, serão considerados inabilitados e receberão de 
volta, fechado, o envelope - proposta (art. 43, inciso II); se deixarem de atender ás exigências 
concernentes á proposta, serão desclassificados (art. 48, inciso I). 
 
Quando a administração estabelece, no edital ou na carta – convite, as condições para participar da 
licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os faz com base nesses elementos; ora, se for 
aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, 
burlados estarão os princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois 
aquele que se prendeu aos termos do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta 
apresentada por outro licitante que os desrespeitou. Também estariam descumpridos os princípios 
da publicidade, da livre competição e do julgamento objetivo com base em critérios fixados no 
edital. (obra citada).” 
 
A legalidade, como princípio de administração, (art. 37, caput, da CR/88), significa que o 
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às 
exigências do bem-comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido 
e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.  
A irregularidade na proposta da recorrida fere de morte os princípios da impessoalidade 
(finalidade), segundo o qual a Administração Pública deve praticar todos os atos com o objetivo de 
atingir o interesse público, bem assim o do julgamento objetivo, em que a comissão julgadora deve 
decidir a licitação com objetividade absoluta.  
 
Decerto que em direito administrativo deve se ter sempre o objetivo do “bem comum”, ou seja, os 
interesses da coletividade se sobrepõem, e não os interesses dos particulares em detrimento da 
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sociedade.  
 
Sendo assim, não ocorrendo o cumprimento das exigências contidas no edital, a autoridade que 
preside o certame, não possui outra atitude que não seja a desclassificação da concorrente 
irregular. 
 
V – DOS PEDIDOS 
 
Diante das razões expostas, a recorrente requer desta mui digna comissão de licitação o provimento 
do presente Recurso Administrativo, para reconsiderar a decisão atacada e desclassificar do 
presente Pregão a empresa SYSTEC INFORMATICA LTDA.  
 
Outrossim, sendo diverso o entendimento, seja o Recurso, juntamente com os autos do processo, 
remetidos à autoridade superior competente para análise e decisão final, conforme art. 109, § 4º, 
da Lei 8.666/93. 
 
Nestes termos. 
Pede Deferimento. 
 
Brasília, 16 de janeiro de 2019. 
 
Sidclay Oliveira 
Diretor Comercial – Procurador 
 
 

 

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: 

 

 
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  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php
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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 
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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 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  
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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, 
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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, 
 
Systec Informática Ltda-EPP 
Eduardo Rodrigues de Faria 
Sócio – Representante Legal 
CPF: 576.249.411-04 
 

 

 

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 009/2019 
 
Brasília, 24 de janeiro de 2019. 
 
Ao Senhor  
Vitor Hugo da Silva Ramos 
Pregoeiro do CFMV 
 
Assunto: Resposta ao despacho Nº 015/2019-DEPAD/SECLC. 
 
  Senhor Pregoeiro, 
 
1.  Em razão do apontamento feito pela empresa BBR Soluções, a qual informa que o 
equipamento Lenovo X280 ofertado pela empresa SYSTEC, classificada no certame, não atende às 
especificações técnicas, além de solicitar a reconsideração no item em que foi desclassificada, temos 
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a esclarecer que: 
 
1.1.   A tecnologia Dual Channel foi criada para que dois cartuchos de memória 
trabalhassem em conjunto, ou seja, aumentando a capacidade de comunicação entre memória e 
processador. Por exemplo, caso um equipamento possua dois pentes de memória de 4 Gb cada 
(totalizando 8 Gb), a tecnologia permitiria o acesso simultâneo às duas memórias. 
 
1.2.  Para que esta tecnologia funcione é necessário que a placa mãe possua suporte à 
“Dual Channel” e que, no mínimo, contenha dois slots com dois cartuchos de memória idênticos, ou 
seja, caso o computador possua apenas uma memória instalada a tecnologia “Dual Channel” não 
será utilizada. 
 
1.3.   Na especificação técnica ficou definido que o ultrabook viesse com 8 Gb de memória 
e suporte à “Dual Channel”, mas em momento algum exigimos que a placa mãe deveria ter 
obrigatoriamente dois slots de memória e suporte a esta tecnologia, ou ainda que a memória 
deveria ser dividida em dois cartuchos de 4Gb funcionando em “Dual Channel”. 
 
1.4.   Consequentemente, a proposta de preço apresentada pela empresa classificada no 
certame, informa que o ultrabook possui apenas um cartucho de memória de 8 Gb, dispensando 
assim o uso da tecnologia “Dual Channel”. Caso o equipamento viesse com dois cartuchos de 4 Gb, 
elas deveriam trabalhar em “Dual Channel”. Além disso, um cartucho de 8Gb em nada prejudica a 
performance do equipamento, ou seja, não há qualquer prejuízo ao CFMV. 
 
1.5.   Outro ponto que deve ser levado em consideração é que o modelo ofertado pela 
empresa SYSTEC, encontra-se no Estudo Técnico Preliminar realizado por este Departamento de 
Tecnologia da Informação – Detin, e anexado ao Termo de Referência, ou seja, já havíamos 
analisado o equipamento antes da definição das especificações técnicas, inclusive informando que 
ele é um dos modelos que atendem às características contidas no Termo de Referência. 
 
1.6.   Em relação ao pedido de reconsideração da proposta da empresa BBR Soluções, a 
qual declara que no item “peso” não colocamos valores na segunda casa decimal, informamos que 
não há como abrir precedentes neste caso, visto que este questionamento foi feito antes do pregão 
eletrônico e respondemos que equipamentos com peso superior a 1,3 Kg seriam recusados. É 
importante deixar claro que 1,3 Kg equivale a 1300 gramas e não 1326 gramas. 
 
2.   Dessa forma, o Detin entende que o recurso encaminhado pela empresa BBR 
Soluções é improcedente. 
 
 Atenciosamente, 
 
Marcos Paulo Paranhos Del Fiaco 
Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação 
Matr. CFMV nº 0323 
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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, 
quanto aos termos de sua manifestação. 

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 
SYSTEC INFORMÁTICA LTDA - EPP, a seguir resumido 

04.441.646/0001-65 - SYSTEC INFORMATICA LTDA 

Item Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
Quantidade Valor Unitário Valor Global 

 

1 ´MICROCOMPUTADOR PESSOAL 
NOTEBOOK´ 

Unid. 65 R$ 10.423,00 R$ 677.495,00 
 

Marca: LENOVO 
Fabricante: LENOVO 
Modelo/Versão: X280 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ultrabook com sistema operacional Windows 10 Professional e 
Microsoft Office Home e Student 2016 Processador arquitetura de 64 bits com desempenho superior a 3.000 
pontos, medida com o software PcMark 8 versão 2.0 - Índice Work Conventional; Tela entre 12,5 e 14 
polegadas full HD; 8GB de memória instalada; HD SSD 256GB; Peso até 1,3 Kg. Acompanhado de maleta para 
transporte com espaço específico para transportar o notebook e outro para seus acessórios; Um cabo de Rede 
e um Mouse sem fio; Garantia de defeitos de fabricação, incluindo bateria, pelo período mínimo de 36 meses, 
englobando peças. 

 

 
Valor Global da Ata 

: 

 
R$ 677.495,001 

 
 

 

                                                 
1 Para o objeto houve participação de dois Órgãos: UASG: 160548 - COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES - 
15 unidades e UASG: 160069 - COMANDO LOGISTICO - 30 unidades, além do CFMV com 20 unidades. 
Totalizando 65 unidades, com valor unitário de R$ 10.423,00 e Valor Global de R$ 677.495,00. 
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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, 28 de janeiro de 2019. 
 
 

Vitor Hugo da Silva Ramos 
Pregoeiro do CFMV 

Mat. nº 0345 
 


