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DECISÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020  

(EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE) 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 2154/2019 

OBJETO: Recurso Administrativo ao Pregão Eletrônico nº 04/2020. 
RECORRENTE: PRIMETECH INFORMÁTICA EIRELI (CNPJ: 03.812.745/0002-28) 
 

1 – DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO 

 
1.1.  O Pregoeiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, no uso de suas 
atribuições, por força do art. 17 do Decreto nº 10.024/2109 e da Portaria CFMV nº 03, de 
08de janeiro de 2020, apresenta sua decisão acerca do pedido de RECURSO. 
 

2 – DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO  

 
2.1. Trata-se do pedido de RECURSO, interposto pela empresa PRIMETECH INFORMÁTICA 
EIRELI, no Processo Administrativo n.º 2154/2019 (VL. III), contra a habilitação da licitante 
declarada vencedora do item 2 (SWITCH GERENCIÁVEL).  
 
2.2. Inicialmente, coube apreciar o requisito de admissibilidade do pedido apresentado, 
verificando a tempestividade e a existência de motivação, não sendo julgado nenhum mérito 
do recurso, conforme previsão do Edital:  

 
13.3.1. “Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso.” 

 
2.3. Assim, após aceitação da intenção de recurso, foi aberto o prazo para inclusão das 
razões e as contrarrazões, sendo apresentado os respectivos instrumentos conforme 
constam dos autos (fls. 635 a 640). 
 

3 - DAS RAZÕES DA RECORRENTE 

 
3.1.  As razões apresentadas pela recorrente PRIMETECH INFORMÁTICA podem ser 
visualizadas no Portal Comprasnet (http://www.comprasgovernamentais.gov.br/), bem 
como no Portal do CFMV (http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1), sendo 
reproduzida em síntese abaixo: 

 
 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 
Pregão nº 004/2020 
Primetech Informática Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 03.812.745/0002-28, vem 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
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pelo presente, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO em face a proposta da empresa TORINO INFORMATICA LTDA, 
conforme razões abaixo. 
 
DOS FATOS: 
 
Inconformada com a decisão tomada por esta doutra Comissão de Licitação, que declarou a empresa TORINO 
INFORMATICA LTDA, vencedora do certame para o item 02, maneja-se o presente recurso, constatando que a 
sagrada vencedora não cumpriu com plenitude os requisitos do edital, exigidos no ato convocatório, apontando 
clara violação às normas do edital, quanto às garantias legais e constitucionalmente atinentes a licitação, 
conforme será apresentado detalhadamente a seguir: 
 
Equipamento ofertado: 
Modelo ofertado: Lenovo CE0152PB Switch - 
Datasheet: https://lenovopress.com/lp1064-ce0152pb-gigabit-ethernet-poe-campus-switch#system-
specifications 
 
É EXIGIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA: 
• 3.2.22 Possuir mecanismo de prevenção a IP Spoofing. 
NÃO HÁ ESSA INFORMAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO DA LEN OVO. 
 
• 3.2.40 Fornecimento do cabo de empilhamento para cada Switch de Acesso/Distribuição com tamanho mínimo 
de 50cm. 
NA PRO POSTA NÃO TEM A OFERTA DO CABO. 
 
• 3.2.41 Possuir portas dedicadas para empilhamento (Stacking). O empilhamento deve ser feito por meio de 
cabo dedicado e não deve consumir interfaces de Rede 
O SWITCH OFERTADO NÃO POSSUI PORTAS DEDI CADAS PARA EMPILHAMENTO. 
 
• 3.2.41 c) Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 40Gbps entre os comutadores membros da pilha. 
O SWITCH NÃO FAZ EMPILHAMENTO ATRAVÉS DAS PORTAS DE 10GB E SIM NAS PORTAS DE 1GB, SENDO ASSIM , 
NÃO IRÁ ATINGIR PELO MENOS 40GBPS. 
 
Desta forma, a empresa não atendendo todas as exigências técnicas constantes neste certame, em sua totalidade, 
Deveria ter sido desclassificada sumariamente. 
 

 
PEDIDO 
 
Diante do exposto, a RECORRENTE vem data vênia perante a V.S.ª, formular o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, 
no qual requer o provimento em face de V.Sa. rever a decisão e DESCLASSIFICAR a empresa TORINO INFORMATICA 
LTDA, para o ITEM 02 , por descumprir as exigências editalícias, às quais Administração e licitantes encontram-se 
estritamente vinculados. Desta forma, V.S.ª estará com resguardo dos mais sagrados princípios de lídima e 
irrecusável JUSTIÇA!!!!!!!!!!!! 
 
Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na 
hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, devidamente informados, à autoridade superior, em 
conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93, observando-se ainda o disposto no § 3° do mesmo artigo 
 
Nestes Termos; 
Pede Deferimento. 

PRIMETECH INFORMATICA EIRELI 
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4 - DA CONTRARRAZÃO 

 
4.1.  A licitante TORINO INFORMÁTICA LTDA, apresentou, tempestivamente, suas 
contrarrazões que pode ser visualizada no Portal Comprasnet 
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br/), bem como no Portal do CFMV 
(http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1) e também abaixo reproduzida de 
forma resumida: 
 
 

 

ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV. REF.: PREGÃO 
ELETRÔNICO N.º 004/2020 
 
TORINO INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda -CNPJ/MF - sob nº 03.619.767/0001-91, com sede na Rua Rita de Carvalho Monteiro, 120, 
Retiro São João, Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, e filial com endereço TIMS – Terminal Industrial 
Multimodal da Serra, Av. 600, s/nº, quadra 15, módulo 10 – Setor Industrial – Município de Serra/ES – CEP 29161- 
419, inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda -CNPJ/MF - sob nº 03.619.767/0005-15, por 
seu representante ao final indicado, vem com fulcro no artigo 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/2002, apresentar 
suas 

 
CONTRARRAZÕES DE RECURSO 
 
Face o recurso apresentado pela empresa PRIMETECH INFORMÁTICA EIRELI, licitante já qualificada os autos do 
processo licitatório em epígrafe, para o item 02 com base nos fatos e fundamentos que passa a expor: 

 

As razões de recurso apontam: 
3.2.22 Possuir mecanismo de prevenção a IP Spoofing. 
NÃO HÁ ESSA INFORMAÇÃO NA DOCUMENTAÇÃO DA LE NOVO. 
 
A recorrente alega que nosso equipamento não possui esta informação comprovada na documentação Lenovo 
apresentada. Aqui cabe esclarecer que este primeiro ponto já foi fruto de esclarecimento e diligência desta CFMV, 
solicitada via e-mail no dia 23 de abril p.p. às 16h20. Naquela oportunidade esclarecemos que o IP Spoofing é um 
meio de ataque a rede, feito através de modificações nos pacotes IP. Conforme nossa resposta na diligência, o 
nosso equipamento possui o IP SOURCE GUARD (IPSG) que previne esse tipo de ataque, atendendo assim o que é 
solicitado no edital. Tal informação pode ser verificada na página 292 do documento do link abaixo e que consta 
de nossa proposta. Conforme destacado no texto abaixo atendemos a solicitação do edital. 
https://systemx.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.rackswitch.ce0152pb.doc/CE0128XB_CE0152XB-
WGR.pdf 

 

4.2. Cabo de empilhamento 
As razões de recurso apontam: 
3.2.40 Fornecimento do cabo de empilhamento para cada Switch de Acesso/Distribuição com tamanho mínimo de 
50cm. NA PROPOSTA NÃO TEM A OFERTA DO CABO. 
 
Mais uma vez a recorrente se equivoca, pois este mesmo item também foi analisado pela Comissão do CFMV na 
mesma diligência, e demonstramos que em nossa proposta consta que será fornecido cabo de 50cm no mesmo 
item 3.40. Inclusive informamos nessa mesma resposta que o cabo a fornecido será o Lenovo 0.5m Passive SFP+ 
DAC Cable que pode ser encontrado no datasheet a seguir com o PN 00D6288. 
https://lenovopress.com/lp1063-ce0152tb-gigabit-ethernet-campus-switch 
Logo, mais uma vez, a recorrente não teve o cuidado de se atentar a proposta desta Torino, bem como 
acompanhou a diligência realizada, querendo apenas confundir esta Comissão que fez um trabalho louvável. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
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4.3. Stacking 
As razões de recurso apontam: 
3.2.41 Possuir portas dedicadas para empilhamento (Stacking). O empilhamento deve ser feito por meio de cabo 
dedicado e não deve consumir interfaces de Rede O SWITCH OFERTADO NÃO POSSUI PORTAS DEDICADAS PARA 
EMPILHAMENTO. 
 
A Primetech alega que o switch ofertado não possui portas para empilhamento, entretanto, também 
esclarecemos na diligência o seguinte: 
No edital em seu item 3.2.1 foi solicitado 02 portas SFP+ e nosso equipamento possui 04 portas desse modelo no 
total (48x 1 Gb Ethernet fixed ports (RJ-45) + 4x SFP/SFP+ ports ). Assim sendo, 02 portas serão para atender de 
forma dedicada o item 3.2.1 e as outras 02 portas ficarão exclusivas para o empilhamento (Stacking), atendendo 
assim o que é solicitado no edital. 
Essa comprovação também foi feita no documento do link abaixo: 
https://lenovopress.com/lp1063-ce0152tb-gigabit-ethernet-campus-switch 
Logo não há que se falar em switch que não possui portas dedicadas para empilhamento. 

 

4.4. Conexão de pelo menos 40Gbps 
As razões de recurso apontam: 
3.2.41 c) Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 40Gbps entre os comutadores membros da pilha. O 
SWITCH NÃO FAZ EMPILHAMENTO ATRAVÉS DAS PORTAS DE 10GB E SIM NAS PORTAS DE 1GB, SENDO ASSIM, 
NÃO IRÁ ATINGIR PELO MENOS 40GBPS. 
 
Mais uma vez a informação está errada, pois nosso equipamento faz o devido empilhamento através das portas de 
10GB, conseguindo atingir a conexão solicitada na pilha. Tal informação pode ser comprovada através do documento 
abaixo, na página 33. Conforme destacamos no texto abaixo o equipamento suporta até 8 Switches no 
empilhamento e as portas SFP+ podem ser utilizadas para empilhamento. 
 
III. DO PEDIDO 
 
13. Assim, sem maiores delongas, em razão do quanto exposto e demonstrado, de rigor é o provimento da 
presente contrarrazão para manter a CLASSIFICAÇÃO desta TORINO, nos termos registrados no processo 
licitatório em epígrafe. 
 
Ante a todo o exposto, requer seja RECEBIDA, DEFERIDA e DEVIDAMENTE PROCESSADA as contrarrazões de 
recurso administrativo com o indeferimento do recurso apresentado pela empresa Primetech e, por 
consequência,  acolhimento das assertivas acima colacionadas, mantendo a decisão que classificou a empresa 
TORINO INFORMÁTICA LTDA para o item 02 do certame. 

 

Não sobrevindo este entendimento, requer-se o encaminhamento para a Autoridade Superior competente, para 
que aprecie seu mérito, sendo esta a única forma de se alcançar a tão almejada Justiça!!! 
Termos em que, 
P. E. Deferimento . 
Sorocaba, 06 de maio de 2020. 

TORINO INFORMÁTICA LTDA. 
 

 

5 – DA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA  

 
5.1.  Considerando a natureza técnica das alegações, este Pregoeiro, por meio do Despacho 
n.º 58/2020/DEPAD/SECLC, encaminhou os autos para manifestação da Departamento de 
Tecnologia da Informação – Detin, que se manifestou da seguinte forma: 
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INFORMAÇÃO DETIN Nº 015/2020 
 

Brasília, 07 de maio de 2020. 
Ao Senhor  
Michel de Lima 
Pregoeiro do CFMV 
 
Assunto: Resposta ao despacho Nº 058/2020-DEPAD/SECLC. 
 
 
       Senhor Pregoeiro, 
 
1. Em resposta ao despacho nº 058/2020-DEPAD/SECLC, do PA nº 2154/2019, informo que foram analisadas as 

manifestações da empresa PRIMETECH INFORMÁTICA LTDA contra a habilitação da empresa vencedora do Item 02, a 
TORINO INFORMÁTICA LTDA. Da mesma maneira, foram também analisadas as contrarrazões da empresa TORINO, 
conforme detalhamento abaixo:  

 
1.1. Item 02: TORINO INFORMÁTICA LTDA (fls. 601/622 e fls 625/629-v): 

 
A empresa TORINO apresentou para o Item 02 o Switch Lenovo CE0152PB 48x10/100/1000BaseT. Após ter sido 
declarada habilitada pela equipe técnica do CFMV, a empresa PRIMETECH INFORMÁTICA LTDA manifestou suas 
razões contra a sua habilitação, alegando os seguintes pontos do TR: 

 
a) Subitem 3.2.22: Possuir mecanismo de prevenção a IP Spoofing. 

Questão: A empresa PRIMETECH alega que não há essa informação na documentação da Lenovo. 

Parecer Detin: O apontamento realizado pela empresa PRIMETECH foi alvo de diligência realizada 
pela equipe técnica do CFMV e comprovado pela documentação encaminhada pela empresa 
TORINO, conforme link 
https://systemx.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.rackswitch.ce0152pb.doc/CE0128XB_CE01
52XB-WGR.pdf. Portanto, consideramos que o produto apresentado pela vencedora atende ao 
requisito técnico. 

b) Subitem 3.2.40: Fornecimento do cabo de empilhamento para cada Switch de Acesso/Distribuição 
com tamanho mínimo de 50cm. 

Questão: A empresa PRIMETECH alega que na proposta não tem a oferta do cabo. 

Parecer Detin: A empresa PRIMETECH alega “in verbis” que “NA PROPOSTA NÃO TEM A OFERTA DO 
CABO”, contudo constatamos que tal afirmação está equivocada, visto que na proposta da empresa 
TORINO a comprovação pode ser verificada pelo item “3.2.40 Fornecimento do cabo de 
empilhamento para cada Switch de Acesso/Distribuição com tamanho mínimo de 50cm.”. Portanto, 
consideramos que o produto apresentado pela vencedora atende ao requisito técnico. 

c) Subitem 3.2.41: Possuir portas dedicadas para empilhamento (Stacking). O empilhamento deve ser 
feito por meio de cabo dedicado e não deve consumir interfaces de Rede. 

Questão: A empresa PRIMETECH alega que o switch ofertado não possui portas dedicadas para 
empilhamento. 

Parecer Detin: O equipamento ofertado pela empresa TORINO possui 4 portas SFP+ de 10Gb, das 
quais duas portas podem ser utilizadas de forma dedicada para empilhamento, conforme 
comprovado na documentação presente no link https://lenovopress.com/lp1063-ce0152tb-gigabit-
ethernet-campus-switch. Portanto, consideramos que o produto apresentado pela vencedora 
atende ao requisito técnico. 

https://systemx.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.rackswitch.ce0152pb.doc/CE0128XB_CE0152XB-WGR.pdf
https://systemx.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.rackswitch.ce0152pb.doc/CE0128XB_CE0152XB-WGR.pdf
https://lenovopress.com/lp1063-ce0152tb-gigabit-ethernet-campus-switch
https://lenovopress.com/lp1063-ce0152tb-gigabit-ethernet-campus-switch
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d) Subitem 3.2.41 (alínea “c”): Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 40Gbps entre os 
comutadores membros da pilha.  

Questão: A empresa PRIMETECH alega que o switch não faz empilhamento através das portas de 
10gb e sim nas portas de 1gb, sendo assim, não irá atingir pelo menos 40gbps. 

Parecer Detin: O equipamento ofertado pela empresa TORINO possui 4 portas SFP+ de 1Gb ou 
10Gb, ou seja, podem trabalhar nas duas velocidades dependendo da conexão de rede. Caso os 
cabos e equipamentos conectados nas portas SFP+ sejam de 10Gb, as portas trabalharão na 
velocidade 10Gb, podendo chegar a um total de até 40gb de conexão caso as 4 portas sejam 
utilizadas (4 x 10Gb), conforme documentação presente no link https://lenovopress.com/lp1063-
ce0152tb-gigabit-ethernet-campus-switch. Portanto, consideramos que o produto apresentado 
pela vencedora atende ao requisito técnico. 

 

2. ANÁLISE: 
 

Em 23 de abril de 2018, às 16:20h, a equipe da DETIN enviou um e-mail à TORINO levantando alguns pontos também 
questionados pela empresa PRIMETECH. 
 
Em 24 de abril de 2018, às 17:22h, a empresa TORINO respondeu aos questionamentos por e-mail, fls. 628/629 dos 
autos, onde foram sanadas as dúvidas por meio de Links de referência na documentação oficial da Lenovo, com as 
devidas explicações técnicas. 

 
3. DECISÃO: 

 
Recursos para o Item 02 - Equipamento Switch: 

 
RECUSAMOS o recurso imposto pela empresa PRIMETECH INFORMÁTICA LTDA para os subitens 3.2.22; 3.2.40; 
3.2.41 e, 3.2.41 alínea “c” do Edital, tendo em vista o que foi exposto pelo e-mail apresentado pela TORINO, bem 
como confirmadas em suas contrarrazões apresentadas por ela aos mesmos itens. 

 
4. Diante do exposto, concluímos nos seguintes termos: 

 
a) Item 02: TORINO INFORMÁTICA LTDA: o equipamento apresentado atende aos requisitos mínimos do edital. 

 
   Atenciosamente, 
 
 

Lincoln Máximo Alves 
Chefe do Setor de Infraestrutura 

Departamento de Tecnologia da Informação 
Matr. CFMV nº 0602 

 

 

6 – DAS CONSIDERAÇÕES DO PREGOEIRO 

 
6.1. Inicialmente, esclareço que o presente Edital foi analisado e aprovado pela Assessoria 
Jurídica do CFMV, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93, 
demonstrando zelo pelo cumprimento da legislação pertinente. 
 

https://lenovopress.com/lp1063-ce0152tb-gigabit-ethernet-campus-switch
https://lenovopress.com/lp1063-ce0152tb-gigabit-ethernet-campus-switch
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6.2. Ressalto, ainda, que os atos praticados por esta Administração em seus 
procedimentos licitatórios, são pautados, dentre outros, pelos princípios da isonomia e da 
legalidade, em consonância com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
6.3. Em resumo, a recorrente alega que foi equivocada a classificação/habilitação da 
empresa TORINO INFORMATICA LTDA, vencedora do item 2 (SWITCH GERENCIÁVEL), por 
não atender as exigências contidas nos subitens 3.2.22, 3.2.40, 3.2.41 e 3.2.41, alínea “c” do 
Termo de Referência, conforme discorre em suas razões.   
 
6.4.  Bom, conforme já foi manifestado nos recursos anteriores, diante da grande 
diversidade de objetos licitados pelos órgãos e entidades publicas (desde parafusos até 
equipamentos de informática de última geração), os legisladores permitiram que os 
pregoeiros solicitassem manifestações técnicas de outros setores do órgão, a fim de 
subsidiar sua decisão, conforme o parágrafo único, do art. 17 do Decreto 10.024/2020.   
 
6.6. Diante disso, antes de realizar a aceitação da proposta, este pregoeiro fez o devido 
encaminhamento dos autos para manifestação do Departamento de Tecnologia da 
Informação-Detin (DILIGÊNCIA), conforme constam do despacho nº 51/2020-DEPAD/SECLC 
(fl. 625). 
 
6.7. De posse dessa manifestação, foram realizados os procedimentos registrados na 
Sessão pública realizada no dia 27/04/2020, conforme constam dos registros da Ata 
Complementar do Pregão:   

 

 
 

Pregoeiro 27/04/2020 

10:03:34 

Bom dia Srs(as). Licitantes, vamos dar continuidade aos procedimentos. 

Pregoeiro 27/04/2020 

10:03:55 

Srs(as). Licitantes, peço que aguardem que já iremos divulgar a manifestação sobre aceitação ou não 

da proposta. 

Pregoeiro 27/04/2020 

10:16:09 

Srs(as). Licitantes, após a realização da análise técnica da proposta, informamos que foram realizadas 

diligencias, por parte do Departamento de Tecnologia da Informação do CFMV, no sentido de certificar 

o detalhamento técnico dos produtos ofertados. 

Pregoeiro 27/04/2020 

10:17:16 

Diante disso, acompanhando a manifestação da área técnica do CFMV, já que este pregoeiro não 

possui o conhecimento técnico suficiente para empreender uma análise das características técnicas da 

solução ofertada, informamos o seguinte: 

Pregoeiro 27/04/2020 

10:18:44 

A proposta apresentada pela empresa TORINO INFORMATICA LTDA, para o Item 02 (SWITCH 

GERENCIÁVEL), SERÁ ACEITA. 

Pregoeiro 27/04/2020 

10:23:23 

Srs(as). Licitantes, informo que a informação técnica da TI, sobre a aceitação da proposta 

apresentada, já se encontra disponibilizada no portal do CFMV, Link 

http://portal.cfmv.gov.br/licitacoes/index/secao/1 

Pregoeiro 27/04/2020 

10:25:56 

Srs(as). Licitantes, após finalizada a fase de aceitação da proposta para o item 2, passamos agora 

para a fase de habilitação. 

Pregoeiro 27/04/2020 

10:32:51 

Srs. (as) Licitantes, antes de divulgar o resultado de habilitação, informo o seguinte: 

Pregoeiro 27/04/2020 

10:35:40 

Previamente ao exame dos documentos de habilitação da empresa, foram realizadas novas consultas 

referente ao item 12.1 do edital, não sendo constatada nenhuma irregularidade. 

Pregoeiro 27/04/2020 

10:36:36 

Foram realizadas diligências visando atualizar algumas certidões que venceram, objetivando 

complementar a instrução do processo. 

Pregoeiro 27/04/2020 Sendo assim, após análise dos documentos da empresa TORINO INFORMATICA LTDA - ITEM: 2, 
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10:38:39 informamos que sua proposta será HABILITADA por atender às condições previstas no do Edital 

 
6.8. Desta forma, este pregoeiro apresentou a todos os licitantes as razões que 
fundamentaram a aceitação da proposta apresentada pela empresa TORINO INFORMATICA 
LTDA, divulgando, prontamente, a manifestação do Departamento de Tecnologia da 
Informação no Portal do CFMV. 
 
6.9. Assim, com relação aos argumentos técnicos apresentados no recurso, acompanho, 
na íntegra, as razões consignadas pela área técnica do CFMV, já que este pregoeiro não 
possui o conhecimento técnico suficiente para empreender uma análise das características 
técnicas da solução ofertada. 
 
6.10. Por fim, entendo, S.M.J, que foram superadas tecnicamente as alegações 
apresentadas pela da RECORRENTE, estando todos os atos munidos de legalidade. 
 

7 – DA DECISÃO DO PREGOEIRO 
 

7.1. Diante de todo o exposto e com fulcro no inciso VII, do art. 17, do Decreto 
10.024/2019, este Pregoeiro decide: 

7.1.1. Por conhecer o recurso apresentado pela empresa PRIMETECH INFORMÁTICA 
EIRELI, para, no mérito, NEGAR-LHE provimento, sendo mantida a 
Aceitação/Habilitação da proposta apresentada pela empresa TORINO 
INFORMATICA LTDA para o item 2 (SWITCH GERENCIÁVEL). 

7.1.2. Submeter esta decisão à autoridade competente para avaliação e posterior 
deliberação, quer seja para: 

i. manutenção dos atos e, por consequência, realização da adjudicação do 
objeto à licitante vencedora, assim como a realização dos procedimentos de 
homologação e publicação; ou 
 
ii. acatamento das alegações apresentadas pela recorrente, sendo 
determinado o retorno da fase de aceitação/habilitação do item. 

 
Brasília, 08 de maio de 2020. 

 
Michel de Lima 

Pregoeiro/CFMV 
Matr. CFMV nº 0449 
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