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ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 – 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS – TJ-GO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref: Pregão Eletrônico nº 005/2020 

 ENTREGA DE AMOSTRA    

 

 

 

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  

 

RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
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contra a decisão do Sr. Pregoeiro que equivocadamente declarou vencedora a proposta 

da licitante POSITIVO TECNOLOGIA S.A., para o Lote 01, itens 1 e 2 com base nos fatos e 

fundamentos que passa a expor: 

 

I  –S ÍNTESE FÁTICA 

 

1. Antes de apresentarmos as razões que justificam o 

presente recurso, é sobremodo assinalar que a Recorrente atua diuturnamente no ramo 

de licitações públicas há 20 anos, firmando contratos administrativos para fornecimento 

de equipamentos de informática e prestação de serviço nas diversas esferas do Poder 

Público, sendo uma constância a nossa participação em licitações públicas, sempre 

atuando com lisura, idoneidade e respeito às regras legais. 

 

2. Esta I. Instituição deflagrou procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Eletrônico n.º 005/2020, almejando a “aquisição de equipamentos de 

informática” no entanto, a licitante  POSITIVO erroneamente foi declarada vencedora 

para o Lote 01, itens 1 e 2. 

 

II  –AFRONTA AOS REQUISITOS DO EDITAL  

 

 

3. Não há como se admitir a classificação e homologação da 

proposta e amostra apresentada pela empresa POSITIVO para o Lote 01, itens 1 e 2, 

visto que o equipamento ofertado não atende aos requisitos previstos no Edital, em 

especial o subitem 7.12 do Lote 01 – item 1 (Desktop); subitens 12 e 15 do Lote 01 – 

item 2 (Monitor) do Anexo I do Termo de Referência do Edital.  
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4. Veja Sr. Pregoeiro, os itens acima transcritos não 

concedem margem para interpretações ou entendimento diverso daquele ali 

estabelecido, ou seja, o equipamento é inquestionável que o equipamento ofertado pela 

Licitante POSITIVO não atendeu aos requisitos técnicos exigidos no instrumento 

convocatório. Por esta razão, para melhor compreensão e comprovação do 

descumprimento em questão, iremos abordar item a item, sempre traçando a conexão 

necessária entre o Edital e o Laudo Técnico de recebimento da Amostra, emitido pela 

Comissão Técnica.  

 

5. Primeiramente, necessário registrar que a Comissão 

Técnica é formada pelo conjunto de pessoas altamente especializadas com 

conhecimento técnico acima do esperado, e tem por objetivo suportar e auxiliar o Sr. 

Pregoeiro na tomada de decisões nos processos licitatórios. Entretanto, independente 

do conhecimento técnico extraordinário das pessoas que compõem esta Comissão, não 

podem estes se absterem de obedecer integralmente às regras expressas da Lei nº 

8.666, ou seja, não poderá, em hipótese alguma, a Comissão Técnica relativizar as 

exigências editalícias. Contudo, é flagrante o desrespeito às regras pela Comissão, visto 

que permitiu que a amostra apresentada pela Positivo fosse indevidamente homologada, 

mesmo com flagrante descumprimento das regras do Edital. 

 

6. Aqui, necessário relembrarmos os princípios que norteiam 

as contratações públicas, que jamais podem ser ignorados pelos licitantes tampouco 

pela própria Administração Pública por meio de seus servidores. 

 

7. O princípio da vinculação ao Instrumento Convocatório 

está intrinsicamente atrelado aos princípios da legalidade e da objetividade das 

determinações habilitatórias. Ou seja, impõe à Administração e ao licitante a 

observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva. Conforme o art. 3º da 

Lei nº 8.666/93, a licitação tem com o objetivo garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, e ainda, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
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Administração, devendo ser julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

8. Nesse sentido é o entendimento da Profª. Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro, que ensina: 

“Uma primeira observação é no sentido de que a própria 

licitação constitui um princípio a que se vincula a 

Administração Pública. Ela é uma decorrência do princípio da 

indisponibilidade do interesse público e que se constitui em 

uma restrição à liberdade administrativa na escolha do 

contratante; a Administração terá que escolher aquele cuja 

proposta melhor atenda ao interesse público.” 

 

9. O edital claramente exige em seu subitem 7.12 que o 

equipamento deverá dispor de software do mesmo fabricante do equipamento para 

diagnóstico de problemas.  Não obstante esta regra, a Comissão acolheu o equipamento 

apresentado pela POSITIVO como amostra, mesmo o equipamento ofertado conter 

software de diagnósticos de terceiros. A POSITIVO usa solução AMI DIAG conforme pode 

ser constatado no site do fabricante do BIOS em 

https://ami.com/ami_downloads/AMIDiag_for_UEFI_Data_Sheet.pdf  e ficou constatado 

por meio de registro fotográfico junto a amostra fornecida no Processo nº 05/2020. 
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10. Se não bastasse, o próprio Laudo Parecer Técnico do 

TJGO reconhece que o software para diagnóstico de problemas “Positivo DIAG” foi  

motivo de diligência entre o TJGO e a empresa Positivo Tecnologia. A POSITIVO realiza 

somente manutenção e customização, por meio de parceria, entre as empresas 

POSITIVO Tecnologia e AMI.  

 

11. A POSITIVO oferta indevidamente o software com sua 

marca, ou seja, a POSITIVO não é a proprietária do software de diagnóstico, tampouco 

desenvolveu o mesmo, ofendendo categoricamente o item 7.12 do Edital que 

estabelece: 

 

7.12 Deverá o equipamento dispor de software do mesmo 

fabricante do equipamento para diagnóstico de problemas 

com as seguintes características: (grifos nossos) 
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12. Ora Sr. Pregoeiro, se admitirmos que o Edital traz 

palavras inúteis, e ainda, que é possível ofertar software de terceiros que não do mesmo 

fabricante do equipamento, não haveria o porquê desta exigência constar no 

instrumento convocatório, consequentemente, teríamos muitos outros licitantes aptos a 

participarem do certame, podendo até apresentarem propostas financeiramente mais 

vantajosas. Contudo, o Edital NÃO traz palavras inúteis tampouco permite 

interpretações e concessões tendenciosas, em suma, o equipamento desktop ofertado 

pela POSITIVO não atende ao Edital, devendo prevalecer sua desclassificação. 

 

13. Seguiremos agora para as razões que justificam a 

desclassificação da POSITIVO para o Lote 01, item 02 – monitor.  

 

14. O Edital exige em seu subitem 12 que o monitor   

também deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador. Entretanto, o monitor 

ofertado pela POSITIVO é fabricado pela LG, conforme por ela mesmo declarado ao 

apresentar a carta de OEM emitida pela LG em sua documentação, abaixo transcrita. 
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15. Veja Sr. Pregoeiro, a licitante POSITIVO agiu 

premeditadamente e pautada no dolo de enganar esta Comissão, visto que ao 

apresentar sua amostra cobriu de forma grosseira e amadora as identificações visuais do 

fabricante LG (logotipos) com simples etiquetas de papel não duráveis.  

 

16. Aqui, pergunta-se: A licitante POSITIVO acredita que ao 

cobrir a logomarca LG estaria se intitulando “fabricante” do monitor? Ora Sr. 

Pregoeiro, tal atitude só demonstra a imaturidade profissional e o desrespeito da 

licitante POSITIVO para com este Tribunal, pois a fabricação de um item como este vai 

muito além da simples “aplicação” de adesivos no objeto. Contudo, tal atitude acarretou 

na interpretação equivocada da Comissão de Licitação e de sua equipe técnica, visto que 

acataram a amostra apresentada pela POSITIVO, pela simples promessa de entregarem 

equipamentos com a devida identificação visual “correta”. 

 

 

17. Sr. Pregoeiro, a própria Comissão Técnica não estava 

confortável com a amostra recebida, visto que procederam com diligência para 

confirmar a origem/fabricação do mesmo. Aqui, curiosamente, a POSITIVO incluiu 

documento novo ao processo, conforme registrado pela própria Comissão em seu 

Parecer Técnico – declaração registrada em cartório e emitida pela empresa LG  - , 

desrespeitando as fases processuais da licitação. Novamente fica evidente que a 

POSITIVO não apresentou equipamento que atende ao exigido no edital, apresentando 

uma declaração que reconhece que apenas os futuros monitores entregues terão o 

logotipo da POSITIVO.  
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18. A amostra tem por objetivo comprovar que o produto 

ofertado na proposta atende aos requisitos do edital, ou seja, a amostra deveria ser  

uma cópia fiel do objeto ofertado, o que não ocorre no caso em tela. 

 

19. Outro ponto que não foi respeitado pela POSITIVO tange 

ao subitem 15 do item 2 do Lote 1 – EPEAT - Eletronic Product Enviromental Assessment 

Tool, que determina que os equipamentos ofertados deverão ser registrados no EPEAT 

comprovando que o equipamento atinge as exigências para controle do impacto 

ambiental em seu processo de fabricação. 

 

20. Considerando que a POSITIVO não é fabricante do 

monitor, conforme exaustivamente comprovado acima, não poderia ela POSITIVO 

comprovar a certificação EPEAT.  

 

21. Veja Sr. Pregoeiro, a POSITIVO tenta claramente burlar as 

exigências do edital, pois a seu critério apresenta certificações da fabricante LG no que 

lhe interessa (IEC 60950 ou UL 60950, RoHS e Energy Star), já aqui, sabendo que o 

monitor LG modelo 24BL550J não possui EPEAT, ela apresenta certificação própria.  
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https://epeat.sourcemap.com/?category=pcsdisplays&product_name=24b&skip=0&limit=25&sort=country%2C
1&manufacturer=LG+Electronics&product_type=Monitors&country= 

 

 
22. Assim, justamente para garantir o respeito aos princípios 

acima destacados, a proposta apresentada pela licitante POSITIVO deve ser 

desclassificada, visto que o Edital desce às minúcias, não podendo ser 

abstrato tampouco haver margem para interpretações dúbias. No caso em tela, o Edital 

foi fiel aos princípios legais, cristalino. 

 

23. Todo licitante tem conhecimento que o edital não traz 

palavras inúteis, tampouco exigências desnecessárias, assim, não há como se admitir 

variações das exigências técnicas editalícias impostas por esta Administração, pois, 

todas as regras que compõem o instrumento convocatório devem ser respeitadas. 
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Reforçamos que nem a própria Administração possui margem de discricionariedade 

sobre estas exigências criando inovações ao entendimento do edital.  

 

24. Nesse sentido, o STJ já se manifestou: 

 

“... Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a 

Administração encontra-se estritamente vinculada ao edital 

de licitação, não podendo descumprir as normas e condições 

dele constantes. É o instrumento convocatório que dá 

validade aos atos administrativos praticados no curso da 

licitação, de modo que o descumprimento às suas regras 

deverá ser reprimido. Não pode a Administração ignorar tais 

regras sob o argumento de que seriam viciadas ou 

inadequadas. Caso assim entenda, deverá refazer o edital, 

com o reinício do procedimento licitatório, jamais ignorá-

las... 

 

 

25. De forma clara e objetiva, o equipamento ofertado pela 

licitante POSITIVO NÃO o subitem 7.12 do Lote 01 – item 1 (Desktop); subitens 12 e 15 

do Lote 01 – item 2 (Monitor) do Anexo I do Termo de Referência do Edital. 

 

26. O principal artigo da norma geral de licitação referente à 

vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as 

normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.  

 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada 
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27. Isto posto, considerando que o instrumento convocatório 

não traz palavras e exigências inúteis e/ou dispensáveis, não há como admitir que o 

equipamento ofertado pela licitante POSITIVO atende integralmente ao Edital, devendo 

sua proposta ser desclassificada.  

 

28. Lembrando que a Administração tem o dever de controle 

sobre os atos decisórios da comissão1: 

 

Cada fase da licitação se submete ao crivo de controle. 
Adotada determinada solução, a decisão está sujeita a 
controle (tanto administrativo quanto de órgãos externos) 
(...) 
O procedimento da licitação reduz drasticamente a liberdade 
de escolha do administrador. Vence a licitação a proposta 
que se configura como a mais conveniente para a 
concretização dos interesses coletivos e supra-individuais, 
segundo critérios objetivos. A liberdade de escolha vai sendo 
suprimida na medida em que o procedimento avança. Ao 
final, a regra é a ausência de espaço para uma decisão 
discricionária. 

 

29. Nesse sentido, o renomado Administrativista paranaense 

Marçal Justen Filho ensina: 

 

Ao submeter a Administração ao princípio da vinculação ao 
ato convocatório, a Lei nº 8.666 impõe o dever de exaustão 
da discricionariedade por ocasião de sua elaboração. Não 
teria cabimento determinar a estrita vinculação ao edital e, 
simultaneamente, autorizar a atribuição de competência 
discricionária para a Comissão indicar, por ocasião do 
julgamento de alguma das fases, os critérios de julgamento. 
Todos os critérios e todas as exigências deverão constar, de 
modo expresso e exaustivo, no corpo do edital.2 

 

 
1 Idem. 
2 Marçal Justen Filho – Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos , Ed. Dialética, 11ª Edição, Pgs. 402 
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30. O saudoso professor Hely Lopes Meirelles cuja obra é 

atualizada por ínclitos juristas, ao ventilar tal princípio, acentua o caráter obrigatório de 

que se revestem as determinações contidas nos editais. Assim ensinava o mestre: 

 

Não se compreenderia que a administração fixasse no edital 
o modo e forma de participação dos licitantes, bem como as 
condições para a elaboração das ofertas, e, no decorrer do 
procedimento ou na realização do julgamento ou no 
contrato, se afastasse do estabelecido e admitisse 
documentação e propostas em desacordo com o solicitado. O 
edital é lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus 
termos tantos os licitantes quanto a Administração que o 
expediu. É impositivo para ambas as partes e para todos os 
interessados na licitação. O mesmo ocorre com o convite, 
que é um edital restrito3. 

 

         31. Ignorar a necessária observância às disposições 

editalícias, em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, implica 

em violar a própria razão de ser da licitação, mediante o descumprimento de todos 

princípios norteadores da atividade administrativa, especialmente aqueles insertos no 

art. 37 da Carta Magna como já dito e repisado. A gravidade do não atendimento às 

regras objetivas do edital é tal que enseja a nulidade dos atos infringentes, de sorte que 

a desclassificação da POSITIVO, como já demonstrada, é medida a se impor. 

 

32. Ante a todo o exposto, requer seja RECEBIDA e 

DEVIDAMENTE PROCESSADA as razões de recurso administrativo com o acolhimento das 

assertivas acima colacionadas, para ato final revogar a decisão que classificou e 

homologou a oferta/equipamento da empresa POSITIVO, por afronta aos requisitos 

técnicos do Edital, devendo a mesma ser desclassificada imediatamente como medida de 

justiça. 

 

 
3 MEIRELLES, Hely Lopes in “Licitação e Contrato Administrativo” – Malheiros- 2002 – 13ªedição – pág 35 
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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, 20 de março de 2020. 

 

 

 

     TORINO  INFORMÁTICA  LTDA 

 


