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AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

SR. PREGOEIRO E ILMA. COMISSÃO, 

 

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020– PROCESSO N.º 2020004000223140. 

 

 

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº. 79.345.583/0008-19, sediada na Rua Clotilde Rocha Cabral No. 100 – 

João Pessoa – PB, CEP 58.037-468, vem, respeitosamente, por seu procurador que adiante 

subscreve, à presença de Vossa Senhoria, interpor 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

  

em face da decisão do r. Sr. Pregoeiro e Ilma Comissão julgadora, que declarou a licitante TECNO 

– IT TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO LTDA, como vencedora do certame, conforme as 

razões adiante aduzidas.  

 

1. DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE  

 

Primeiramente, deve-se enaltecer a tempestividade do presente recurso, eis que 

respeitado o prazo de 03 (três) dias, conforme a disposição do artigo 44, § 1°, do Decreto N° 

10.024/2019 e item 67 do Edital.  

 

A Recorrente informou que possuía interesse em recorrer em 25/06/2020 

(quinta-feira), e, portanto, o prazo para interposição do presente se finda em 30/06/2020 (terça-

feira).  

 

Sendo assim, demonstrada a tempestividade do presente recurso, deverá este 

d. Órgão proceder com seu recebimento e análise, nos termos da fundamentação exposta a seguir. 

2. DAS RAZÕES PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRIDA 
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Analisando o processo administrativo em questão, conclui-se que a Recorrida foi 

declarada vencedora do certame ofertando “ativos de rede, incluindo switches, módulos de 

conexão, cabos, software de gerência, licença de uso e serviço de treinamento oficial, com a 

finalidade de atualização da rede corporativa de dados, a ser instalada no complexo B do prédio 

do Tribunal de Justiça de Goiás, incluindo ainda reserva técnica para todo o Estado de Goiás e, 

ainda, transceivers ópticos de longa distância e um módulo qsfp para atualização do switch central 

do datacenter do Fórum Cível, cuja finalidade é preparar o ambiente para interligação de dois 

DATACENTERS à velocidades iguais ou superiores a 40 Giga por Segundo”, conforme a descrição 

do objeto, às fls. 2 do Edital.  

 

Ocorre que a Recorrida não observou as exigências do Edital, vez que a solução 

ofertada não cumpre o estabelecido no Anexo III, Termo de Referência do Edital, itens 1.2.4 e 1.3 

(Switch Tipo 1 - Topo Rack), itens 2.2.3, 2.3, 2.3.3 e 2.8.7 (Switch Tipo 2 - Acesso), item 3.8.6 (Switch 

Tipo 3 - Core) e item 6 (Garantia técnica estendida para os itens 1.1 a 1.9). 

 

O Edital é claro em consignar, nos itens 44 e 74, que será declarada como 

vencedora do certame a licitante que cumprir com as exigências fixadas no instrumento 

convocatório. 

 

Sobre o julgamento da proposta comercial, assim estabelece o artigo 39, da Lei 

10.024/2019: 

 
Julgamento da proposta 
Art. 39.  Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 38, o pregoeiro examinará 
a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26, e verificará a 
habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no 
Capítulo X.  
 

O parágrafo único, do artigo 7°, da Lei 10.024/2019, determina que devem ser 

fixados critérios objetivos para a definição do melhor preço, considerados, dentre outros aspectos, 
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as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais 

condições do Edital. 

 

A Recorrida não atendeu ao Edital, e, por isso, a desclassificação da mesma é 

medida necessária, de direito. 

 

É cediço. O artigo 41, da Lei 8.666/93, aplicado subsidiariamente, estabelece que 

“A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada”. 

 

A inobservância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

inclusive, constituí causa de nulidade do procedimento licitatório. 

 

Assim se manifesta a jurisprudência, corroborando para o entendimento:  

 
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CABEAMENTO ESTRUTURADO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DA ANATEL. APROVAÇÃO 
DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA VEDADA NO EDITAL. CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA. 
ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO PONTO. (...). 
10. Quanto à aceitação de solução diversa da especificada no item 5.14.5 do Termo de 
Referência do certame, item ‘b’ da oitiva, no qual a Caixa alega ser adequada aos 
objetivos da contratação e que a especificação inserta no instrumento convocatório não 
atenderia ao objetivo definido no subitem 1.1.3 do edital, quanto ao estabelecimento de 
uma infraestrutura compatível com diversos equipamentos (flexibilidade), pois 
representaria solução proprietária de uma única empresa fabricante, cumpre consignar 
que: 
a) o edital é a lei interna da licitação, fixa as condições para participação dos licitantes 
e deve conter, obrigatoriamente, as especificações suficientes e necessárias à 
caracterização do objeto pretendido; 
b) em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 
as exigências editalícias devem ser cumpridas integralmente, ressalvadas as 
consideradas ilegais (...) (TCU - RP: 03032420149, Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO, Data 
de Julgamento: 09/03/2016, Plenário) 
 

Corroborando: 
 
REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PREGÃO ELETRÔNICO. 
CONHECIMENTO. OITIVA PRÉVIA. DILIGÊNCIA. PROCEDÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR 
PREJUDICADA. DETERMINAÇÃO. MONITORAMENTO. ARQUIVAMENTO. Análise: 9. Em 
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relação ao principal motivo da desclassificação alegado, que diz respeito ao não 
atendimento das exigências do ato convocatório, preconizado na Lei 8.666/1993, não 
há dúvidas quanto ao necessário cumprimento da lei. (TCU - RP: 03808320191, Relator: 
RAIMUNDO CARREIRO, Data de Julgamento: 18/03/2020, Plenário). 
 

No mesmo sentido: 
 
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. OFENSA AOS 
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
ARTIGO 41 DA LEI Nº 8.666/1993. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. NULIDADE DO 
ATO COATOR. A LEI Nº 8.666/93, EM SEU ART. 41, PRECEITUA QUE "A ADMINISTRAÇÃO 
NÃO PODE DESCUMPRIR AS NORMAS E CONDIÇÕES DO EDITAL AO QUAL SE ACHA 
ESTRITAMENTE VINCULADA". A VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO É 
PRINCÍPIO ESSENCIAL, CUJA INOBSERVÂNCIA CAUSA A NULIDADE DO 
PROCEDIMENTO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM SEDE DE REMESSA 
NECESSÁRIA. (TJPR - 4ª C. Cível - 0013391-44.2019.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: 
Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - J. 11.03.2020) (TJ-PR - REEX: 
00133914420198160031 PR 0013391-44.2019.8.16.0031 (Acórdão), Relator: 
Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 
11/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2020). 
 
  
Caso a Recorrida não seja desclassificada – o que se argumenta em homenagem 

ao princípio da eventualidade – restará violada a Lei, o Edital, o entendimento jurisprudencial, o 

interesse público, bem como o princípio constitucional da isonomia, impessoalidade, moralidade, 

igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, 

julgamento objetivo, finalidade, dentre outros. 

 

2.1 DO NÃO ATENDIMENTO, PELA RECORRIDA, DO ITEM 6, DO ANEXO III - TERMO DE 

REFERÊNCIA DO EDITAL 

 

A Recorrida não cumpriu com o que estabelece o item 6, do Termo de Referência 

do Edital, e, por isso, deve ser desclassificada do certame. 

 

Explica-se. 

 

O Edital, por meio do item 6, do Termo de Referência, estabelece o seguinte 

sobre a garantia técnica dos produtos constantes nos itens 1.1 ao 1.9 (fls. 5): 
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2.2 DO NÃO ATENDIMENTO, PELA RECORRIDA, DOS ITENS 1.2.4 E 1.3, DO ANEXO III - TERMO DE 

REFERÊNCIA DO EDITAL 

 

Da análise do produto ofertado pela Recorrida, Huawei H48X6C, para 

atendimento do item 1.1 do Edital, SWITCH TIPO 1 (TOPO RACK), verifica-se que o mesmo não 

cumpre com o que  estabelece os itens 1.2.4 e 1.3 (1.3.1 e 1.3.2), do Anexo III - Termo de Referência 

do Edital - e, por isso, a Recorrida não pode ser mantida como vencedora do certame. 

 

Vejamos o que determinam os itens 1.2.4 e 1.3 do Termo de Referência do Edital 

(fls. 14): 

 
1.2.4 - As portas de empilhamento não podem consumir o quantitativo 
especificado no item 1.3; 
1.3 Quanto às Portas e Desempenho: 
1.3.1 Deve possuir no mínimo 44 (quarenta e quatro) portas 10 Gigabit Ethernet 
SFP+; 
1.3.2 Deve possuir no mínimo 4 (quatro) portas 40 Giga compatíveis com 
transceivers QSFP+; 
1.3.3 Deve possuir capacidade mínima de switching de 2 Tbps; 
 

 

Cabe esclarecer que o produto ofertado pela Recorrida apenas seria capaz de 

atender às exigências “44 (quarenta e quatro) portas 10GbE” e “4 (quatro) portas 40 GbE”, caso a 

Recorrida apresentasse, na proposta comercial, transceivers adicionais. Ao contrário, a Recorrida 

não ofertou nenhum transceiver adicional.  

 

Contudo, não consta da proposta da Recorrida a disposição de transceivers 

adicionais para criar as portas de empilhamento.  

 

Não é viável a contratação!  
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Caso a decisão que declarou a Recorrida como vencedora do certame não seja 

revista – o que argumenta, somente – restaria prejudicada a própria finalidade do processo 

licitatório, já que a Administração estará contratando equipamento diverso do especificado no 

Edital. 

 

Nos termos do exposto, pugna-se pela desclassificação da Recorrida.  

 

2.3. DO NÃO ATENDIMENTO, PELA RECORRIDA, DOS ITENS 2.2.3, 2.3, 2.3.3 E 2.8.7, DO ANEXO III 

- TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL 

 

A equipamento apresentado pela Recorrida, Huawei CloudEngine S5731-S48P4X, 

para atendimento do objeto de item 1.2 do Edital, SWITCH TIPO 2 (ACESSO), não satisfaz o que 

estabelecem os itens 2.2.3, 2.3 (2.3.1.1 e 2.3.1.2), 2.3.3, 2.8.7 do Anexo III - Termo de Referência 

do Edital.  

 

Assim estabelece o Edital (fls. 17 e 19, Termo de Referência) 

 
2.2.3 Deve ser realizado através de interfaces dedicadas, não devendo consumir as 
interfaces de Rede definidas no item 2.3; 
2.3 Quanto às Portas e desempenho: 
2.3.1 Deve possuir, no mínimo, 50 (cinquenta) portas ativas divididas da seguinte forma: 
2.3.1.1 No mínimo, 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 UTP “autosensing” com 
conector RJ-45 e compatíveis com: IEEE802.3i (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX) e 
IEEE 802.3ab (1000Base-T); 
2.3.1.2 No mínimo, 02 (duas) portas SFP+ (Small form-factor pluggable) 10 Gigabit 
Ethernet (...) 
2.2.4 Quaisquer módulos ou cabos necessários ao empilhamento devem ser entregues 
juntamente ao equipamento/solução; 
2.3.3 Deve possuir desempenho de encaminhamento mínimo de 130 Mpps; 
2.8.6 Deve possuir área em memória flash para armazenar, além da versão em uso, uma 
versão anterior do software, possibilitando reverter uma atualização em caso de 
necessidade; 
2.8.7 Deve suportar o gerenciamento dos arquivos de configuração do equipamento, 
bem como o gerenciamento das alterações realizadas nestes arquivos de configuração; 
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O equipamento ofertado pela Recorrida, contudo, não possuí 48 (quarenta e 

quatro) portas 1GbE e 2 (duas) portas 10 GbE. É flagrante o descumprimento dos itens 2.2.3, 2.3 

(2.3.1.1 e 2.3.1.2). 

 

Importa esclarecer que o produto ofertado pela Recorrida apenas seria capaz de 

atender às exigências do item 2.3.1.1 “No mínimo, 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000 UTP 

“autosensing”” e 2.3.1.2 “No mínimo, 02 (duas) portas SFP”, caso a Recorrida tivesse apresentado, 

na proposta comercial, transceivers adicionais.  

 Ocorre que não consta da proposta da Recorrida transceivers adicionais ou 

cabos para portas de empilhamento.  

 

Em relação ao não atendimento do item 2.3.3, conforme consta das 

especificações técnicas do produto ofertado pela Recorrida, disponíveis no site do fabricante 

(https://e.huawei.com/br/products/enterprise-networking/switches/campus-switches/s5731-s), 

tem-se que o mesmo não suporta 130Mpps, conforme o exigido, mas, apenas, 125 Mpps de taxa 

de encaminhamento. Assim consta do site do site do fabricante: 

 
 

Sobre o item 2.8.7, do Termo de Referência do Edital, tem-se que tal exigência 

visa permitir que os colaboradores do TJ-GO possam configurar o equipamento, de forma que o 

próprio equipamento, sem a necessidade de instalação de software adicional, permita o 
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gerenciamento da versão da configuração, informando de alterações, isto para que os 

colaboradores possam analisar problemas proporcionados por eventual alteração de alguma 

configuração.  

 

Oportuno ressaltar que o item 2.8.7, do Termo de Referência do Edital, trata da 

configuração do equipamento e não da versão do firmware, conforme item 2.8.6.  

 

Ocorre que o equipamento Huawei CloudEngine S5731-S48P4X, ofertado pela 

Recorrida, não satisfaz o que estabelece o item 2.8.7 do Edital, pois o mesmo não suporta o 

gerenciamento de configuração ou o roll back da configuração. 

 

 Importante observar que a Huawei suporta este tipo de funcionalidade nas 

linhas CloudEngine 8800, 7800, 6800 e 5800, mas não suporta tal funcionalidade na linha 

CloudEngine S5700, ofertada para o objeto de item 1.2, Switch Tipo 2, conforme comprova o Guia 

Básico de Configuração do equipamento, disponível no link do site do fabricante 

https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100040239/346fb54a/rolling-back-

configurations.   

 

Não há que se falar em contrário. O equipamento ofertado pela Recorrida não 

cumpre o estabelecido pelo Edital, e, por isso, a Recorrida deve ser desclassificada do processo. 

 

Requer-se pelo provimento das razões. 

 

2.4. DO NÃO ATENDIMENTO, PELA RECORRIDA, DO ITEM 3.8.6, DO ANEXO III, DO EDITAL- 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

O equipamento ofertado pela Recorrida, Huawei CloudEngine S12700E, para 

atendimento do objeto de item 1.3, SWICHT TIPO 3 (CORE), não satisfaz o requisito técnico mínimo 

estabelecido pelo item 3.8.6, do Anexo III, do Edital - Termo de Referência. Vejamos: 
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3.8.6 Deve suportar o gerenciamento dos arquivos de configuração do equipamento, 
bem como o gerenciamento das alterações realizadas nestes arquivos de configuração; 
 

Sobre o item 3.8.6, do Termo de Referência do Edital, tem-se que tal exigência 

visa permitir que os colaboradores do TJ-GO possam configurar o equipamento, de modo que o 

próprio equipamento, sem a necessidade de instalação de software adicional, permita o 

gerenciamento da versão da configuração, informando de alterações, isto para que os 

colaboradores possam analisar problemas proporcionados por eventual alteração de alguma 

configuração.  

 

Oportuno ressaltar que o item 3.8.6, do Termo de Referência do Edital, versa 

sobre configuração do equipamento e não da versão do firmware, conforme item 3.8.5.  

 

Ocorre que o equipamento Huawei CloudEngine S12700E não suporta o 

gerenciamento de configuração e o roll back da configuração.  

 

É evidente o descumprimento do item 3.8.6, do Termo de Referência do Edital, 

pela Recorrida, causa de desclassificação. 

 

Importante observar que a Huawei suporta este tipo de funcionalidade nas linhas 

CloudEngine 8800, 7800, 6800 e 5800, mas não suporta tal funcionalidade na linha CloudEngine 

S5700 ofertada para o Switch Tipo 2, conforme pode ser observada no link 

https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100040239/346fb54a/rolling-back-

configurations.   

 

Nos termos do exposto, pugna-se pelo acolhimento das razões, para que a 

Recorrida seja desclassificada. 

 

3. DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

 Pugna-se sejam observados os princípios que regem o procedimento licitatório. 
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Vejamos o que dispõe a Lei 8.666/93, em seu artigo 3°: 

 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do principio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os principios básicos da legalidade, impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
 

Imperioso que seja observado o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, vez que se vinculam ao Edital não apenas as condutas das licitantes, mas também 

as da Administração. 

 

Como visto, a Recorrida descumpriu o Edital. 

 

É mandatória a desclassificação da Recorrida, conforme estabelece o princípio 

da vinculação ao instrumento convocatório. 

 

Demais disso, a licitação, nos termos do artigo 3°, acima citado, visa “a seleção 

da proposta mais vantajosa para a Administração”. Vejamos os ensinamentos da jurista Julieta 

Mendes Lopes Vareschini, sobre os atributos da proposta mais vantajosa:  

 

Por certo, a proposta mais vantajosa não precisa ser, necessariamente, a de menor 
preço. Isso porque o aspecto econômico não e absoluto para a definição de 
vantajosidade, devendo ser atendidos pelo particular os requisitos mínimos de 
qualidade, definidos pela entidade para a aferição da proposta mais vantajosa. 
(...) 
Na licitação do tipo “menor preço”, cujo valor é o quesito de salutar importância para 
a escolha da proposta mais vantajosa à finalidade pública almejada, deve o ente 
contratante considerar os requisitos mínimos à aferição da qualidade do objeto. 
Com efeito, não atende o interesse público proposta que, em que pese ser mais barata, 
não reúne os requisitos mínimos de qualidade, rendimento, etc., necessários para 
suprir a demanda do Serviço Social Autônomo. Por conta disso, a doutrina alude, a 
exemplo de Jair Eduardo Santana, a melhor preço e não menor, deixando claro que o 
aspecto econômico é apenas uma das facetas a serem consideradas no julgamento. 
(Licitações e Contratos, 7ª. Ed. 2017, fls. 29). 
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Assim sendo, cabe às licitantes a observação da especificação técnica mínima, 

consignada no Edital, sendo que o seu não cumprimento constitui causa de inabilitação. 

 

Veja-se que, conforme consta às fls. 1 do Edital, a licitação em comento é do tipo 

“menor-preço”, e, assim sendo, imperiosa a observância do artigo 45, § 1°, inciso I, da Lei 8.666/93. 

Assim estabelece: 

 
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou 
o responsável pelo convite realiza-lo em conformidade com os tipos de licitação, os 
critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e 
pelos órgãos de controle. 
 
§1.° Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade 
concurso: 
 
I - a de menor preço – quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de 
acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço. 
 

Também a Lei 10.520/2002, que instituiu a modalidade “Pregão”, define que a 

proposta mais vantajosa para a Administração é aquela que, além de ser a de menor preço, atenda 

às especificações técnicas mínimas determinadas pelo Edital: 

 

Art. 4° A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 
observará as seguintes regras:  
 
(...) 
 
X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor 
preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. 
 

No mesmo sentido determina o artigo 7°, do Decreto 10.024/2019, que 

regulamenta a licitação da modalidade “Pregão Eletrônico”:  

 
Critérios de julgamento das propostas 
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Art. 7º Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme dispuser 
o edital. 
 
Parágrafo único.  Serão fixados critérios objetivos para definição do melhor preço, 
considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento, as 
especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, as 
diretrizes do plano de gestão de logística sustentável e as demais condições 
estabelecidas no edital. 
 
 

A proposta da Recorrida descumpriu os requisitos mínimos estabelecidos no 

Edital. Tal proposta, portanto, atenta diretamente contra o interesse público.  

 

Tal entendimento é pacificado pelo Tribunal de Contas da União: 

 
Representação. Inconsistências em edital de licitação. Conhecimento e procedência. 
Determinação. Comunicação à interessada. Arquivamento. Voto: (...) O questionamento 
da empresa Golden Cross Seguradora S/A, quanto ao tipo de licitação, é procedente. 
Nos termos do art. 45, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, a definição de licitação do tipo 
menor preço é a seguinte: "quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a 
proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor 
preço;". São duas as condições estabelecidas: proposta de acordo com o edital e menor 
preço. Quando se realiza licitação deste tipo, o atendimento a essas condições é 
suficiente. (TCU - REPR: 00304519994, Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES, Data de 
Julgamento: 28/04/1999). 
 
 
Na mesma esteira: 
 
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICOS E SABONETES LÍQUIDOS. NÃO CONTRATAÇÃO DA 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. OPÇÃO PELA PROPOSTA DA SEGUNDA COLOCADA EM 
DETRIMENTO DA REPRESENTANTE. CONHECIMENTO. OITIVAS. PRODUTOS DA 
REPRESENTANTE NÃO ERAM COMPATÍVEIS COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. 
INDEFERIMENTO DA CAUTELAR PLEITEADA. IMPROCEDÊNCIA. CIÊNCIA. 
ARQUIVAMENTO. (TCU - RP: 02501120170, Relator: ANA ARRAES, Data de Julgamento: 
21/02/2018, Segunda Câmara). 
 

Pugna-se que se observe o disposto pelo artigo 3º da Lei 8.666/93, que consigna 

que a licitação visa “a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração”.  
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Remete-se às palavras do jurista Lucas Rocha Furtado, Procurador do Ministério 

Público Federal junto ao Tribunal de Contas da União, sobre a vinculação da Administração ao 

Edital de licitação: 

 

“É a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da administração pública quanto 
dos licitantes. Esse princípio é mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado 
pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que “a Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.” (Curso de 
Direito Administrativo, 2007, p.416). 
 

Reverbera o mesmo entendimento a jurisprudência pátria sobre a aplicação do 

princípio da vinculação ao edital, conforme julgado colacionado do Superior Tribunal de Justiça: 

 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. LEGITIMIDADE. SÚMULAS 5 E 
7/STJ. REGRAS DO EDITAL. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. [...] 4. Na 
salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no 
art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o 
descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da 
vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, 
devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame. (Processo: 
AgRg no AREsp 458436 RS 2014/0001002-0. Relator(a): Ministro HUMBERTO MARTINS. 
Publicação: DJe 02/04/2014). 

 

Destarte, a Vinculação ao Edital decorre da irradiação dos efeitos de outro 

princípio de maior generalidade, princípio este delineador da atuação da Administração Pública, 

denominado princípio da legalidade estrita, sendo de enorme pertinência que se junte a citação 

de fragmento da obra do eminente jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, conforme o declinado: 

 

O princípio da legalidade, no Brasil, significa que a Administração nada pode fazer 
senão o que a lei determina. Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o 
que a lei não proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente 
autorize. Donde, administrar é prover aos interesses públicos assim caracterizados em 
lei, fazendo-o na conformidade dos meios e formas nela estabelecidos ou 
particularizados segundo suas disposições. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso 
de Direito Administrativo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 93).   
 

Pela leitura do colacionado, depreende-se que a conduta do agente público, por 

constituir exteriorização da vontade pública, deve ser pautada, unicamente, pela disposição legal, 
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não podendo se originar do princípio da autonomia da vontade (aplicado à conduta do particular), 

vez que o agente público representa a vontade coletiva e não somente a sua própria vontade.  

 

Requer, respeitosamente, observem os julgadores os princípios da 

impessoalidade e do julgamento objetivo, abaixo conceituados pelo jurista Marçal Justen Filho: 

 

A impessoalidade é a emanação da isonomia, da vinculação à lei e ao ato convocatório 
e da moralidade. Indica vedação a distinções fundadas em caracteres pessoais dos 
interessados. (...).  Exclui o subjetivismo do agente administrativo. (...) A 
impessoalidade conduz a uma decisão que se pauta em critérios objetivos. Ou seja, ela 
deve independer da identidade de quem julga. A vantajosidade da proposta deve ser 
apurada segundo um julgamento objetivo. Por tal razão, o ato convocatório tem de 
conter critérios objetivos de julgamento. (Curso de Direito Administrativo, 12 ª Edição). 
 

Importante também que se observe o princípio da supremacia do interesse 

público, conceito trazido adiante pela ilustre jurista Maria Sylvia Zanella di Pietro. Assim se 

manifesta: 

 

“O princípio da supremacia do interesse público, também chamado de princípio da 
finalidade pública, está presente tanto no momento da elaboração da lei como no 
momento da sua execução em concreto pela Administração Pública. Ele inspira o 
legislador e vincula a autoridade administrativa em toda a sua atuação.” (Direito 
Administrativo, 27ª edição). 

 

É cediço. De acordo com os princípios da legalidade, da supremacia do interesse 

público sobre o privado, legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo 

e impessoalidade, deve o Órgão licitante observar os critérios pré-determinados para a escolha da 

proposta vencedora, sendo que a decisão que declarou a Recorrida como vencedora constitui 

deflagrada ilegalidade do procedimento licitatório.  

 

Diante de todo o exposto, requer seja a Recorrida desclassificada, devido ao vício 

insanável apontado, sob pena de se anular todo o procedimento licitatório, conforme a disposição 

do artigo 49 da Lei 8666/93. 

 

4.  DA NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – ART. 109, § 2º DA 
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LEI 8.666 DE 1993 (APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA) 

 

Em razão do não atendimento dos termos do Edital pela Recorrida, conforme 

restou demonstrado, certo é que deverá ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, 

visando suspender as próximas etapas da licitação até o julgamento do presente.  

 

Esta suspensão se faz necessária para garantir o contraditório ao certame, como 

também para evitar que o certame seja anulado, bem como o contrato deste decorrente (art. 

49, Lei 8.666/93).  

 

Inegável que, no presente caso, há interesse público no que tange à necessidade 

de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Caso contrário, estar-se-á permitindo que 

este d. Órgão contrate com licitante que sequer deveria ter sido classificada, pois não atendeu à 

normativa constante no Edital. 

 

Em razão disso, certo é que o interesse público será violado pelo fato de que não 

terá o Órgão licitante atingido a finalidade prevista com a realização desta licitação, pois foram 

flagrantemente desobedecidos a Lei, o Edital, o entendimento jurisprudencial, e os princípios que 

regem o procedimento licitatório. 

 

Assim, requer-se pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos da 

fundamentação. 

 

5. DO REQUERIMENTO  

 

Por todo o exposto, pugna a Recorrente pelo total provimento das razões 

apresentadas, e requer:  

 

a.) Seja a Recorrida desclassificada, em face do descumprimento dos itens  1.2.4, 

1.3, 2.2.3, 2.3, 2.3.3, 2.8.7, 3.8.6 do Anexo - Termo de Referência do Edital, conforme comprovado; 
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b.) A aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 109, 

§ 2º da Lei 8.666/1993, em razão do flagrante interesse público, conforme demonstrado. 

 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Curitiba, 30 de junho de 2020. 

 

_____________________________________ 

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.  

Cristian Fruchting 

CPF 922.360.819-87 

Representante Legal 
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ELMA GUIMARAES 
SECRETÁRIO(A) DA CPL E PREGOEIRO(A)
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
Assinatura CONFIRMADA em 07/07/2020 às 16:41



 

 

AO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

Comissão de licitações 

Sra. Pregoeira Elma Guimarães 

 

Pregão Eletrônico nº 037/2020 – Processo nº 2020004000223140 

 

 

 

 

TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.354.200/0001-70, estabelecida à Avenida Deputado 

Jamel Cecílio, 2.690, Salas 601/603, Ed. Metropolitan, Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP 74810-100, 

neste ato representada por seu sócio administrador nos moldes de seu contrato social, Ibrahim 

Mathias Boufleur, vem à presença de Vossa Senhoria, oferecer suas CONTRARRAZÕES ao recurso 

interposto por TELETEX COMPUTADORES E SISTEMA LTDA, já qualificada, o que faz nos termos 

abaixo, cuja juntada aos autos desde se requer. 

 

1.0 – DA TEMPESTIVIDADE 

 

1. O prazo para interposição das razões recursais teve fim no dia 

30.06.2020 (terça-feira), passando a fluir o prazo para resposta no dia útil seguinte, 

01.07.2020 (quarta-feira), nos termos do art. 44, §2º do Decreto 10.024/19. 

 

2. Assim, tempestivas são as contrarrazões protocolizadas até 

03.07.2020 (sexta-feira). 

 

2.0 – SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS 
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3. A Recorrente comparece perante esta Comissão de Licitações para 

interpor recurso em face da decisão da Ilma. Pregoeira, a qual declarou como vencedora 

do certame a empresa ora Recorrida. 

4. No sistema eletrônico de licitações (e-licitacoes.com.br), a Recorrente 

apontou como objeto de sua insurgência suposta violação pela Recorrida “aos itens 2.2.3, 

2.8.7 e 3.8.6 do Termo de Referência, concomitantemente com o item 47 do Edital”. 

 

 
Figura 1 - Trecho do e-licitacoes onde a Recorrente indica os itens objeto de recurso 

 

5. Já em suas razões recursais, a Recorrente discorre sobre os motivos 

pelos quais entende que a Recorrida não teria atendido a diversos requisitos do Termo de 

Referência e Edital. Objetivamente, a Recorrente aponta os itens abaixo como 

supostamente violados pela Recorrida: 

 

i) Itens 1.2.4 e 1.3 do Termo de Referência – por supostamente ter a 

Recorrida apresentado proposta com equipamento que não atenderia 

às exigências da Administração; 

ii) Itens 2.2.3, 2.3, 2.3.3 e 2.8.7 do Termo de Referência – igualmente, 

por supostamente ter a Recorrida apresentado proposta com 

equipamento que não atenderia às exigências da Administração; 

iii) Item 3.8.6 do Termo de Referência – a Recorrente alega que o 

equipamento ofertado pela Recorrida não estaria de acordo com os 

requisitos técnicos mínimos estabelecidos. 

 

6. Além dos itens acima, a Recorrente ainda aponta suposta violação ao 

item 6 do edital, sem, contudo, discorrer por quais motivos teria ocorrido a alegada 

ilegalidade. 

 

7. Na sequência, a Recorrente discorre sobre os princípios que regem o 

processo licitatório, bem como postula pela atribuição de efeito suspensivo à insurgência 

recursal. 
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8. Ao final, pede o provimento de seu recurso para que “seja a Recorrida 

desclassificada” ante às alegadas violações aos termos do Edital e seus anexos. 

9. Eis a brevíssima síntese dos autos, suficiente para que se possa 

passar a demonstrar a total ausência de amparo às razões recursais. 

 

3.0 – DAS CONTRARRAZÕES 

3.1 – Da inovação recursal 

 

10. Consoante se depreende dos andamentos do sistema de 

processamento eletrônico do pregão, a Recorrente indicou como objeto recursal suposta 

violação pela Recorrida “aos itens 2.2.3, 2.8.7 e 3.8.6 do Termo de Referência, 

concomitantemente com o item 47 do Edital”. 

 

11. Entretanto, em flagrante exercício de inovação recursal, vedado pelo 

ordenamento pátrio e rechaçado pela doutrina, a Recorrente indicou em suas razões 

recursais dispositivos diversos daqueles indicados em sua interposição recursal. 

 

12. A manifestação da intenção de recorrer, como discriminado no item 

67 do Edital, é o ato da própria interposição do recurso, já que consoante sábia lição de 

Jair Eduardo Santana[1], “trata-se da fase na qual o licitante recorre ou não recorre”. 

 

13. Vale dizer, que apesar de a lei dividir o mesmo ato (recorrer) em dois 

momentos distintos, a interposição recursal ocorre, indubitavelmente, num único e primeiro 

momento, quando o recorrente manifesta seu intento após a declaração do pregoeiro. 

Dessa forma, ao interpor seu recurso, a Recorrente tem a obrigação de informar 

motivadamente qual será o objeto da irresignação. 

 

14. Nesse passo, deve haver pertinência material entre a motivação da 

intenção de recorrer e as razões recusais, sob pena de violação ao princípio da vedação à 

 
1 SANTANA, Jair Eduardo. Pregão presencial e eletrônico: manual de implantação, operacionalização e controle. 2 ed. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 310. 
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inovação recursal, pelo que, nas lições de Marçal Justem Filho[2] “não se pode admitir a 

ausência de consonância entre a motivação invocada por ocasião da interposição e da apresentação 

do recurso”. 

 

15. A técnica processual demanda do Recorrente que observe a 

congruência entre os motivos invocados na interposição recursal e aqueles ofertados nas 

razões de irresignação, devendo haver uma vinculação entre os itens apontados pelo 

licitante como objeto de seu descontentamento e a explicitação arrazoada posteriormente. 

 

16. Nesse sentido, vela o ensinamento de NIEBUHR[3], para quem “é 

forçoso reconhecer que há estrita vinculação entre os motivos esposados na sessão e os declinados 

nas razões escritas”. 

 

17. No mesmo sentido defende GASPARINI[4], para quem “As razões 

quando apresentadas devem ser compatíveis com as consignadas na ata, sob pena de serem 

desconsideradas, prevalecendo, no caso, as ofertadas na sessão pública do pregão”. 

 

18. Portanto, considerando que a Recorrente, em suas razões recursais, 

extrapolou os limites objetivos da insurgência criados por ela própria ao manifestar sua 

interposição recursal, não deve o inconformismo ser conhecido quanto aos excessos. 

 

19. Ao arremate, FERNANDES[5] traz valiosa indicação procedimental ao 

pregoeiro, o qual rogamos desde já seja observado por esta Comissão: 

 
“É de boa técnica processual, porém, e até inibe eventual pretensão a demanda judicial, 

que o pregoeiro não conheça do recurso, mas de ofício examine a questão posta. Com esse 

procedimento, que frise-se não é obrigatório, pode conseguir convencer o pseudo 

recorrente da decisão adotada, além de iniciar os preparativos para a resposta a eventual 

mandado de segurança.” 

 
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão: comentários à legislação do pregão comum e eletrônico. 5 ed. São Paulo: Dialética, 
2009. p. 210 
3 NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregão presencial e eletrônico. 6 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 2019 
4 GASPARINI, Diógenes. Recursos na licitação e no pregão. Informativo de licitações e contratos, Curitiba, Zênite, n. 200, 
p. 1074, out. 2010. 
5 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. As peculiaridades da fase recursal do pregão. Informativo de licitações e contratos, 
Curitiba, Zênite, n. 145, p. 239, mar. 2006 
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20. Assim, desde já REQUER não seja conhecido o Recurso 

relativamente aos itens 1.2.4, 1.3, 2.3, 2.3.3 e 6, por não terem sido apontados como 

violados na interposição recursal. 

 

21. Necessário bisar que, relativamente ao item 6, além de não constar 

da interposição recursal, igualmente não consta das razões recusais ou mesmo dos 

pedidos postos naquela peça, o que só vem reforçar o pleito para não conhecimento da 

indocilidade quanto ao particular. 

 

3.2 – Do atendimento aos itens 1.2.4 e 1.3 do Termo de Referência 

 

22. Por amor ao debate, na remota hipótese desta Comissão conhecer 

do recurso quanto aos itens acima, o que se admite ad argumentandum tantum, a Recorrida 

passa a demonstrar que, de fato, atende a todos os requisitos do edital. 

 

23. A Recorrente entende que a solução Huawei H48X6C, ofertada pela 

Recorrida, não atenderia aos itens 1.2.4 e 1.3 do Termo de Referência, pois apenas 

conseguiria manter as “44 (quarenta e quatro) portas 10 Gigabit Ethernet SFP+” e “4 (quatro) 

portas 40 Giga” caso “apresentasse, na proposta comercial, transcievers adicionais”. 

 

24. Mera falácia. 

 

25. Nota-se da proposta comercial apresentada pela Recorrida que esta 

ofereceu a solução Huawei Part Number 02352FSF, a qual tem a seguinte composição: 

 

LOTE 01 – COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS ITENS 

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA/MODELO QTDE UN 

1.1 SWITCH TIPO 1 (TOPO DE RACK) HUAWEI 1 UN 

1.1.1 
S6730-H48X6C (48*10GE SFP+ ports, 6*40GE QSFP28 
ports, optional license for upgrade to 6*100GE 
QSFP28, without power module) 

HUAWEI / 
02352FSF 

1 UN 

1.1.2 
600W AC Power Module(Back to Front, Power panel 
side exhaust) 

HUAWEI / 
02312FFU 

2 UN 
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1.1.3 
QSFP+,40G,High Speed Direct-attach 
Cables,3m,QSFP+38M,CC8P0.32B(S),QSFP+38M,Used 
indoor 

HUAWEI / 
02310MUH 

1 UN 

1.1.4 RJ45-to-DB9,Adapter Console Cable,3m 
HUAWEI / 
02311CKR 

1 UN 

1.1.5 Conversor USB x Serial 
COMTAC / 
29129037 

1 UN 

1.1.6 S67XX-H Series Basic SW,Per Device 
HUAWEI / 
88035WTA 

1 UN 

1.1.7 
S67XX-H Series Basic SW,SnS,Per Device,1Year(Annual 
fee validity period : 5 years from " 90 days after PO 
signed ") 

HUAWEI / 
88060RUR 

1 UN 

1.1.8 

S6730-H48X6C (48*10GE SFP+ ports, 6*40GE QSFP28 
ports, optional license for upgrade to 6*100GE 
QSFP28, without power module) _Hi-Care Basic 
S6730-H48X6C_60Month(s) 

HUAWEI / 
88134UFA-4DW 

1 UN 

 

26. Nessa linha, nota-se que o Huawei Switch S6730-H48X6C[6], ofertado 

pela Recorrida no item 1.1.1 de sua proposta, possui 48 (quarenta e oito) portas 10 Gigabit 

e 6 (seis) portas 40 Giga, ou seja, quatro portas a mais do padrão 10 Gigabit e duas portas 

a mais do padrão 40 Giga, em relação ao especificado no Termo de Referência. 

 

Figura 2 - Fl. 279 do HedEX - demosntração da quantidade e disposição das portas 

 

Figura 3  - Fl. 279 do HedEX - demonstração da quantidade e tipo das portas 

 

 
6 Especificação técnica disponível nas páginas 1 e 279  do HedEX 
https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100126530&lang=en 
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27. Portanto, as portas sobressalentes poderão ser utilizadas para o 

empilhamento dos switchs, exatamente em atenção ao item 1.2.4 do Termo de Referência, 

sem utilização das portas mínimas estabelecidas no item 1.3. 

 

28. Além disso, conforme discriminado no item 1.1.3 da proposta, a 

Recorrida fornecerá os cabos para empilhamento com os transceivers adicionais co Part 

Number 02310MUH, o que novamente demonstra a impropriedade das alegações da 

Recorrente. 

 
3.3 – Do atendimento aos itens 2.2.3, 2.3, 2.3.3 e 2.8.7 do Termo 

de Referência 

 

29. Indo além, novamente necessário apontar a total ausência de amparo 

às razões recursais, pois estas são contrárias às provas dos autos e revelam, na verdade, 

mero inconformismo infundado da Recorrente. 

 

30. Alega a Recorrente que o equipamento supostamente “apresentado 

pela Recorrida, Huawei CludEngine S5731-S48P4X para atendimento do objeto de item 1.2 

do Edital” não atenderia ao que “estabelecem os itens 2.2.3, 2.3 (2.3.1.1 e 

2.3.1.2), 2.3.3, 2.8.7” do Termo de Referência. 

 

31. Contudo, em uma indesculpável tentativa de induzir V.Sas. a erro, a 

Recorrente elenca as características de um equipamento que sequer é aquele ofertado na 

proposta de preços da Recorrida. 

 

32. Veja-se que, na proposta de preços, a Recorrida indicou no item 1.2.1 

o equipamento Huawei Switch S5735-S48P4X e não o S5731-S48P4X, levianamente 

alegado pela Recorrente. 

 

33. O equipamento ofertado pela Recorrida, não só atende aos requisitos 

dos itens 2.2.3, 2.3, 2.3.3 e 2.8.7, como também supera aquelas especificações. 
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34. Veja-se que a quantidade de portas estabelecida no Termo de 

Referências, item 2.3, é atendida pelo equipamento ofertado pela Recorrida: 

 
Figura 4 - fl. 232 do HedEx - 48 portas com RJ-45 e 4 com SFP+ 

 

35. Além disso, como existem portas em quantidade superior ao 

solicitado no edital, o empilhamento poderá ocorrer utilizando-se dessa estrutura 

sobressalente, em atendimento ao item 2.2.3 do Termo de Referência. 

 

36. Por sua vez, quanto ao alegado desempenho inferior a 130Mpps, 

novamente a Recorrente tenta induzir esta Comissão ao erro, em indesculpável litigância 

de má-fé. 

 

37. Isto porque as especificações técnicas apontadas na Planilha Ponto 

a Ponto juntada aos autos do pregão com a proposta de preços da Recorrida, bem como o 

Datasheet da solução, demonstram que o Desempenho de Encaminhamento atinge até 

132mpps, valor superior àquele de referência exigido pela Administração. 

 

 
Figura 5 - Datasheet S5735-S48P4X - Desempenho de encaminhamento: 132 Mpps 

 

38. Indo além, também não se vislumbra a ignóbil alegação de violação 

ao item 2.8.7 do Termo de Referência. Isto porque, consoante se depreende da 

documentação da solução ofertada pela Recorrida, o equipamento Huawei Switch S5735-
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S48P4X possui total suporte ao gerenciamento de configurações, inclusive possibilitando o 

roll back caso necessário. 

39. O guia HedEx[7] do equipamento, em sua página 1.227, demonstra 

que a solução ofertada pela Recorrida suporta o salvamento das configurações, 

comparação dos arquivos de configuração, realização de backup das configurações, 

restauração de arquivos de configuração anteriores, além das opções de limpeza e 

restauração para as configurações de fábrica. 

 

40. Por fim, quanto à alegada ausência de fornecimento dos transceivers 

necessários ao empilhamento, a Recorrente claramente demonstra que sequer se deu ao 

trabalho de ler a proposta apresentada pela Recorrida. 

 

41. Ora, basta um passar de olhos da aludida proposta para se constatar 

que no item 1.2.5 consta claramente a oferta dos cabos com Part Number 02310MUP, os 

quais já vêm equipados com os transceivers necessários ao empilhamento. 

 

42. Portanto, a solução ofertada pela Recorrida, Huawei Switch S5735-

S48P4X[8] atende e supera os requisitos estabelecidos no Termo de Referência, o que 

novamente reforça a impropriedade das razões recursais. 

 

3.4 – Do atendimento ao item 3.8.6 do Termo de Referência 

 

43. Em sua última tentativa aloprada de cavar uma desclassificação em 

desfavor da Recorrida, a Recorrente alega que a proposta ofertada viola o item 3.8.6 do 

Termo de Referência. 

 

44. Aludida alegação vem calcada na indicação de que o equipamento 

Huawei S12700E-4 não atenderia ao requisito do gerenciamento de arquivos de 

configuração, bem como ao gerenciamento das alterações realizadas nestes arquivos. 

 
7 Especificação técnica disponível na página 1.227 do HedEX 
https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100126530&lang=en 
8 Especificação técnica disponível nas página 232  do HedEX 
https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100126530&lang=en 
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45. Entretanto tal afirmação é um verdadeiro sofisma, mesquinha 

tentativa da Recorrente em retardar a marcha processual em proveito próprio. 

 

46. Nota-se que o equipamento ofertado pela Recorrida atende ao item 

3.8.6 do Termo de Referência, permitindo à Administração o gerenciamento completo das 

configurações, com recursos como salvamento das configurações, comparação dos 

arquivos de configuração, realização de backup das configurações, restauração de 

arquivos de configuração anteriores, além das opções de limpeza e restauração para as 

configurações de fábrica. 

 

47. Ao contrário do alegado pela Recorrente, a documentação HedEx[9] 

do equipamento ofertado pela Recorrida demonstra que a solução atende plenamente ao 

item 3.8.6 do Termo de Referência. 

 

48. Assim, também não assiste razão à Recorrente em mais essa falácia, 

tentativa obscura de obter vantagem indevida travestida de impulso recursal, o que deve 

ser repelido por esta Comissão. 

 

3.5 – Do atendimento ao item 6 do Termo de Referência 

 

49. Como narrado alhures, a Recorrente não discorreu acerca das razões 

pelas quais a Recorrida não atenderia ao item 6 do Termo de Referência. Igualmente, não 

se vislumbra em sua peça recursal qualquer pedido de provimento relacionado a este item. 

 

50. Tal inobservância técnica faz que seja impossível o conhecimento do 

recurso neste particular, o que se reitera para que seja reconhecido por esta Comissão. 

 

51. Entretanto, a título argumentativo e na remota hipótese de o recurso 

ser conhecido, o que se admite apenas por amor ao debate, de se apontar que a Recorrida 

atende integralmente ao item 6 do Termo de Referência. 

 
9 Especificação técnica disponível nas página 1009  do HedEX 
https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100126530&lang=en 
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52. Veja que um dos anexos da Proposta Comercial é justamente a 

Declaração de Garantia, firmada pela Huawei, fornecedora dos equipamentos ofertados à 

Administração. 

 

53. Tal documento assegura a garantia determinada no Termo de 

Referência a todos os itens da proposta, de 1.1 a 1.9, conforme exigência da Administração. 

 

54. Além disso, a própria proposta comercial é clarividente quanto à 

assunção de obrigação pela Recorrida em oferecer a garantia a todos os itens licitados, 

v.g. do afirmado no item ‘d’, página 9 da proposta: 

 
“Estamos de pleno acordo e que atendemos em plenitude todas as condições estabelecidas 
no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades 
especificadas no termo de referência e que todos os equipamentos e softwares fornecidos 
atendem as garantias técnicas previstas no termo de referência.” 

 

55. Além disso, mesmo não estando obrigada a tanto, a Recorrida, em 

overdelivery, ainda ofertou garantia aos itens 1.10 e 1.11 do Termo de Referência, o que 

reforça seu compromisso em atender plenamente à Administração Pública em todos os 

seus anseios. 

 

56. Assim, à toda evidência, a Recorrida também atende ao item 6 do 

Termo de Referência, não subsistindo nenhuma das afirmações da Recorrente. 

 

4.0 – Recurso manifestamente protelatório 

 

57. Nesse iter, é necessário apontar que os objetivos da Recorrente não 

são outros que não retardar a marcha processual injustificadamente, em evidente litigância 

de má-fé. 

 

58. A Recorrente alegou que a Recorrida não atendeu a diversos itens do 

Termo de Referência, todos pontualmente rebatidos acima, demonstrando a total ausência 

de amparo às razões da insurgência. 
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59. A interposição de recurso manifestamente infundado confirma o 

caráter protelatório da medida, o que gera prejuízos não apenas para a Recorrida, que 

precisa desprender recursos com sua defesa, mas também é um ato lesivo à própria 

Administração Pública, que se vê obrigada a processar o inconformismo da parte e julgar 

a insurgência. 

 

60. Ao retardar a tramitação da licitação, a Recorrente age em verdadeiro 

ato atentatório à dignidade da Administração Pública, ato lesivo ao erário, pois frustra a 

legítima expectativa da sociedade em obter do Poder Público a dinâmica e célere prestação 

efetiva dos serviços. 

 

61. Consoante item 112 do Edital, aplica-se a este procedimento licitatório 

os termos da Lei 10.520/02, a qual estabelece em seu artigo 7º o seguinte: 

 
“Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que 
se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.” 

 

62. Por sua vez, a Presidência da República emitiu a Instrução Normativa 

nº 1/2017, onde trouxe os critérios de dosimetria e interpretação do disposto no supracitado 

dispositivo legal. 

 

63. A Recorrida não ignora que o presente certame não está agasalhado 

pela aludida Instrução Normativa, não se prestando, portanto, como fundamento para uma 

decisão. Mas, por outro lado, bem serve aludida norma como um norte interpretativo a ser 

utilizada por esta Comissão. 

 

64. Veja-se que naquele texto legal, em seu artigo 2º, inciso VIII está 

estabelecida a penalidade de “impedimento do direito de licitar e contratar com a União e 

descredenciamento do SICAF pelo período de 24 (vinte e quatro) meses”. 
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65. Por sua vez, o inciso I, do parágrafo único, traz a definição do que 

seria o “comportamento inidôneo”. Veja-se: 

 
“V – comportar-se de modo inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom 
andamento do certame ou do contrato, tais como a fraude ou frustração do caráter 
competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, 
indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de 
documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, 
destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.” 

 

66. É possível perceber que a intenção do legislador foi a de reprimir, 

dentre outros, o comportamento do licitante que induz deliberadamente a comissão de 

licitação ao erro no julgamento, exatamente o que tente a ora Recorrente no presenta caso. 

 

67. A peça recursal da Recorrente é recheada de inverdades, em um 

claríssimo desapego aos mais basilares princípios de probidade e boa-fé, revelando seu 

verdadeiro comportamento inidôneo. 

 

68. Assim, REQUER seja determinada a abertura de Processo 

Administrativo próprio, para que seja apurado eventual comportamento inidôneo da 

Recorrente, que dolosamente vem retardando a marcha procedimental desta licitação. 

 

5.0 – Conclusão e pedidos 

 

69. Por oportuno, a Recorrida informar a esta Comissão que os dados 

técnicos apontados nestas contrarrazões foram todos discriminados de forma 

pormenorizada no processo de pregão, em documento denominado “Doc. Obrigatório 

Complementar à Proposta de Preços - Lote 01” onde a planilha Ponto a Ponto traz as 

especificações necessárias. 

 

70. Ex vi, restam impugnados todos os termos da peça recursal, razões 

pelas quais deve ser desprovido o impulso, mantendo-se incólume a r. decisão da 

Pregoeira que declarou a Recorrida vencedora do certame. 
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Nestes termos pede deferimento. 

Goiânia, 02 de julho de 2020. 

 

Essa peça contou com o suporte técnico dos seguintes advogados: 

 

Ramon Carmo dos Santos - OAB/GO 34.008     

Ivo Yamada Lopes Ferreira - OAB/GO 33.105 

      

     
 
 
 
    ________________________________ 

Ibrahim Mathias Boufleur 
CEO – Presidente 

RG: 6075769 
Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA 
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Processo nº : 2020004000223140 
Objeto  : Aquisição de forma parcelada de ativos de rede, incluindo switches, módulos 
de conexão, cabos, software de gerência, licenças de uso e serviços de treinamento oficial 
para atualização da rede corporativa do Tribunal de Justiça, e transceivers ópticos de longa 
distância e módulo gsfp para atualização do switch central do datacenter do Fórum Cível, 
através do Sistema de Registro de Preços. 
Assunto : Recurso Administrativo 
 
 
 
 
 

DOS FATOS 
 
 

 Trata-se da análise de recurso administrativo interposto pela TELETEX COMPUTA-
DORES E SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos, 
contra a decisão proferida pela Pregoeira que declarou vencedora a proposta de preços 
referente ao lote 1 da licitação nº 037/2020, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço por lote que tem por objeto Futura e eventual aquisição de forma parcelada de ativos 
de rede, incluindo switches, módulos de conexão, cabos, software de gerência, licenças de 
uso e serviços de treinamento oficial para atualização da rede corporativa do Tribunal de 
Justiça, e transceivers ópticos de longa distância e módulo gsfp para atualização do switch 
central do datacenter do Fórum Cível, através do Sistema de Registro de Preços. 
 
 
 

DAS RAZÕES 
 
 
Segue, de forma sucinta, as razões da recorrente uma vez que desnecessária a 

transcrição de toda a peça recursal. 
 
Alega a Recorrente que a Recorrida não observou as exigências do edital, e que a 

solução ofertada não cumpre o estabelecido no Termo de Referência, Anexo III do edital, 
quanto aos itens 1.2.4, 1.3 (Switch tipo 1), 2.2.3, 2.3, 2.3.3, 2.8.7 (Switch tipo 2), 3.8.6 
(Switch tipo 3 e 6 (Garantia). 

 
Cita jurisprudências. 
 
Discorre sobre os princípios norteadores do procedimento licitatório. 
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Requer, ao fim, que seja reconsiderada a decisão administrativa que habilitou e 
declarou vencedora do certame, para o lote 1, a empresa TECNO – IT TECNOLOGIA, 
SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÃO LTDA. 

 
 
 
DAS CONTRARRAZÕES 
 
 
Serão apresentados aqui, de forma sucinta, os argumentos da Recorrida para sua 

defesa. 
 
Nas contrarrazões a empresa TECNO – IT TECNOLOGIA, SERVIÇOS E 

COMUNICAÇÃO LTDA afirma que a Recorrente, em flagrante exercício da inovação 
recursal que é vedado pelo ordenamento pátrio e rechaçado pela doutrina, indicou em suas 
razões recursais dispositivos diversos daqueles indicados em sua interposição recursal. 

 
Alega que a manifestação de intenção de recorrer, como discriminado no item 67 do 

edital, é o ato da própria interposição do recurso. 
 
Ressalta que a interposição recursal ocorre, num único e primeiro momento, quando 

o recorrente manifesta seu intento após a declaração do pregoeiro. 
 
Reafirma que deve haver pertinência material entre a motivação da intenção de 

recorrer e as razões recursais. 
 
Discorre sobre a técnica processual e cita doutrinadores. 
 

 Requer não seja conhecido o recurso relativamente aos itens 1.2.4, 1.3, 2.3, 2.3.3 
e 6 por não terem sido apontados com o violados na interposição recursal, ao tempo em 
que passa a demonstrar, na hipótese de o recurso ser conhecido, que atende aos demais 
itens apontados na peça recursal. 
 
 Conclui informando que os dados técnicos apontados em suas contrarrazões foram 
todos discriminados em documento denominado “Doc. Obrigatório Complementar à 
Proposta de Preços – Lote 1”. 
 
 Requer ao final, seja mantida a decisão que declarou a Recorrida vencedora do 
certame. 
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 DO MÉRITO RECURSAL 
 
 
 Após análise das razões recursais, das contrarrazões e do parecer técnico tem-se 
que: 
 

Não há se falar em reconsideração da decisão que declarou vencedora a Recorrida 
uma vez que apresentados em suas contrarrazões os argumentos para afastar a suposta 
inobservância aos itens retro mencionados, bem como apresentou com a proposta de 
preços os documentos que comprovam o seu atendimento aos requisitos estabelecidos no 
Termo de Referência. 

 
Ainda em relação à proposta a Equipe Técnica da Diretoria de Informática, de forma 

objetiva, assim se manifestou: 
 
 
 
 

Observando o recurso interposto pela empresa TELETEX, 
verifica-se que o mesmo não possui fundamento técnico. 
No que tange aos aspectos técnicos das contrarrazões ob-
servadas pela empresa TECNO-IT, entendemos que a 
mesma está correta. 
Isto posto mantemos nosso entendimento de que, tecnica-
mente, a proposta apresentada pela empresa TECNO-IT 
ATENDE PLENAMENTE AOS REQUISITOS do lote 1 do 
PE037/2020. 

 
 
 
 
Sendo assim, a alegação de não atendimento, por parte da Recorrida, dos itens retro 

mencionados, a área técnica manteve a aprovação da proposta considerando como 
plenamente de acordo com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência. 

 
 
 

 CONCLUSÃO 
 
 

Conhece a Pregoeira do recurso interposto por considerá-lo tempestivo e pelas 
razões retro mencionadas, pugna pelo não provimento face à ausência de fundamentação 
legal plausível para reforma da decisão. 

Nº Processo PROAD: 202004000223140

Assinado digitalmente por: ELMA GUIMARAES , SECRETÁRIO(A) DA CPL E PREGOEIRO(A), em 10/07/2020 às 17:36.
Para validar este documento informe o código 325014511992 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento



 

 
      Poder Judiciário 
      Diretoria-Geral 
      Comissão Permanente de Licitação 
 

 
 

 
 

Rua 19, Qd. A8, Lt. 06, Anexo I do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3º andar, Setor Oeste, 
Goiânia Goiás – CEP 74120-100   Telefones (62) 3236-2433 e (62) 3236-2435 –  www.tjgo.jus.br 

 

 
 Isto posto, nos termos do § 4º, do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93, à autoridade 
superior, para apreciação e, sendo ratificado o entendimento, homologar o a licitação 
retornando os autos para a publicação e juntada da ata e relatório do certame. 
 
 
 
 
 

Goiânia, 10 de julho de 2020. 
 
 
 
 

Elma Guimarães 
Pregoeira 
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