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Pregão/Concorrência Eletrônica
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
ILMO. SR.JEFFERSON LUSTOSA MACIEL PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO DA DEFENSORIA PUBLICA DO
ESTADO DO TOCANTINS.

Ref. Contrarrazão ao Pregão Eletrônico n° 32/2022

E. R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA., portadora do CNPJ 05.778.325/0005-47, já qualificada no processo em
epígrafe e ora denominada recorrida, vem respeitosamente à presença de V. Sa. apresentar, tempestivamente,
suas CONTRARRAZÕES ao inconsistente recurso apresentado pela empresa K R P CONSULTORIA EM TECNOLOGIA
DE INFORMACAO LTDA ora designada recorrente, pelo fato e fundamento a seguir expostos: 
A decisão do nobre pregoeiro que classificou a proposta da empresa aqui recorrida (E.R. Soluções) deve ser
mantida em todos os seus termos, posto que devidamente fundamentada e condizente com os princípios que
regem o processo licitatório.
Como se verá adiante, a alegação de que o equipamento ofertado pela recorrida não atende o edital é totalmente
absurda e não merece nenhuma credibilidade. É evidente que a recorrente lançando argumentos infundados e
analogias desnecessárias para tentar, a todo custo, confundir o pregoeiro e o levá-lo ao erro de modo a
desclassificar injustamente a recorrida do certame. Além disso, contrariar a análise da comissão sobre uma decisão
acerca da desclassificação de umas das recorrentes sobre o atendimento em itens, que facilmente poderiam serem
sanados por uma simples diligência.

DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA K R P CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

A recorrente alega que a E.R.Soluções Informática não atende os seguintes itens:

a) Da inatendibilidade do cadeado ofertado

A RECORRIDA encaminhou proposta de produto de marca “Lenovo” e linha de equipamento “ThinkCentre M75s”
para o item 1 com o acessório (CADEADO), o qual NÃO ATENDE ao exigido pelo edital e seu termo de referência,
em específico ao subitem 15.5, conforme podemos ver a seguir:
15.5. Deve ser fornecido cadeado com chave de segredo individual, apropriado para trancamento do gabinete e
que prenda os cabos do mouse, teclado e caixas de som. Não serão aceitos cadeados comuns ou travas
eletromecânicas;

b) Da falta do serviço de retenção de disco

Na mesma esteira acima, considerando que os equipamentos serão utilizados no âmbito governamental e o órgão
necessita-se de estar em conformidade e alinhamento com as diretrizes da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados
(Lei nº 13.709/2018), foi solicitado no termo de referência o serviço de Retenção de Disco, serviço este
indispensável nos processos licitatórios de aquisição de equipamentos de computação. Deste modo analisamos que
o fornecedor não ofertou o serviço de segurança exigido no termo de referência sendo infeliz neste quesito, pois no
rol de documentos apresentado não consta nenhum serviço adicional neste sentido e tão pouco foi informado em
sua proposta, e, portanto, não atende as exigências do edital, obtendo para si uma vantagem no seu custo final e
ferindo a isonomia com os demais participantes como por exemplo o 2º e o 3º classificado que ofertaram o serviço,
conforme exigido no subitem 17.10 a seguir:
17.10. Serviço de Retenção de Disco Rígido: no caso de defeito no disco rígido, o HD defeituoso deverá
permanecer na Defensoria Pública do Estado do Tocantins para eventual recuperação dos dados e proteção das
informações, obedecendo aos princípios da segurança da informação, salvo se o equipamento contar com a
tecnologia de criptografia de dados por chip TPM, capaz de criptografar o disco.

Vamos aos fatos: 

Pregoeiro 22/09/2022 09:08:23 : Para E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - Aguardaremos a proposta
readequada para o ultimo lance ofertado na convocação para o item 1, no prazo do edital

A E.R. Soluções, no dia 22.09.22, conforme solicitado acima pelo pregoeiro, enviou a proposta com o valor
readequado, bem como a complementação dos itens que foram diligenciados por telefone, conforme abaixo:

-Trava de Segurança:
Cadeado (Teletronic Versão II HL)
Conforme o link abaixo ,poderá ser constado que o mesmo atende plenamente o edital.
https://www.teletronic.com.br/travas/

-Retenção de HD
Retenção de HD (PN 5PS0K26186)
https://www-provantage-com.translate.goog/lenovo-5ps0k26186~1350001519.htm?
_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-PT&_x_tr_pto=sc
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Tal informação poderá ser constatada também nossa proposta anexada em 22.09.22, no site do comprasnet.

Item: 1 - Microcomputador
CNPJ/CPF Razão Social/Nome Anexo Enviado em:
05.778.325/0005-47 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA ITEM 01.zip
22/09/2022 09:39

Repisa-se, a recorrida está convicta de que as exigências das especificações técnicas foram plenamente atendidas,
bastando-se simples diligência para se confirmar a veracidade das informações, consoante autoriza a Lei,

Com efeito, em matéria de licitação pública, consoante dispõe o artigo 41 da Lei nº 8.666/1993, “A Administração
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”, sendo certo que,
nos termos do artigo 4º desse mesmo diploma, “Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou
entidades a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento
estabelecido nesta lei [...]”.

Eis a razão pela qual a inabilitação ou desclassificação de licitantes desconformes ao Edital constituem
competências vinculadas da Administração Pública, que não podem ser relevadas sequer por meio de diligência A
vinculação ao edital, dizia Hely Lopes Meirelles, “é princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a
Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou
na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em desacordo
com o solicitado”.(5) Já para Marçal Justen Filho, “O estrito cumprimento ao procedimento e às regras contidas no
ato convocatório é um dever para a Administração, cuja observância pode ser exigida pelos licitantes” e prossegue:
Se fosse dado à Administração ignorar as regras contidas no ato convocatório, os particulares ficariam em situação
de insegurança. Existe para os licitantes direito público subjetivo de exigir o cumprimento do disposto no ato
convocatório. O descumprimento às regras contidas no ato convocatório ofende os princípios norteadores da
atividade administrativa do Estado. (6)
Assim é que, para o Tribunal de Contas da União, “É obrigatória, em observância ao princípio da vinculação ao
edital, a verificação de compatibilidade entre as regras editalícias e as propostas de licitantes. Propostas em
desacordo com o instrumento convocatório devem ser desclassificadas”. (7) O Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento de que os princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório impedem
que sejam considerados documentos que não atendam às exigências estabelecidas no Edital.

PEDIDO
Por todo exposto, a E.R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA requer, respeitosamente, que sejam apreciados os concretos e
irrefutáveis argumentos apresentados nestas Contrarrazões para ao final julgar totalmente improcedente o Recurso
Hierárquico proposto pela licitante K R P CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA mantendo a
classificação da proposta desta RECORRIDA e sua declaração de vencedora para o ITEM 01

Ribeirão Preto, 04 de setembro de 2022.

Ariane Pereira Rapozo
Account Manager – E.R. Soluções

 Fechar


