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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2016 – COMPEL 
 
OBJETO: Registro de preço para Aquisição de Equipamentos de Infraestrutura de Rede 
TI/Telecom, sendo eles, UTM/NGFW, Access Point, Outdoor/Indoor, para implantação da 
politica de segurança e tecnologia da informação dos órgãos da Prefeitura de Camaçari. 
 
DATA DE ABERTURA: 26/10/2016. 
 
RECORRENTE: NETWORK SECURE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA. 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 
No dia 10/11/2016 a licitante NETWORK SECURE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO 
LTDA, manifestou interesse quanto à interposição de recurso na Ata de Sessão de 
Reabertura realizada no dia 10/11/2016. 
 
No dia 16/11/2016 às 11h37min deu entrada na recepção da CMP, as razões do recurso da 
Recorrente. Portanto, tempestivo, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520/2002, inc. XVIII. 
 
 
DAS CONTRA-RAZÕES 
 
A licitante COMDADOS COMÉRCIO ESERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, protocolou as 
contrarrazões ao recurso impetrado pela licitante NETWORK SECURE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO LTDA, em 21/11/2016, às 08h27min, tempestivamente.  
 
 
PRELIMINARMENTE 
 
1 – Da Admissibilidade do Recurso.  
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que a ora Recorrente atendeu ao pressuposto para que 
se proceda à análise do mérito do Recurso na esfera Administrativa, em conformidade com 
o item 20.3 do edital. 
 

20.3 “Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso dependerá de 

manifestação do licitante ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a 

sua intenção de interpor recurso com a síntese das suas razões, sendo-lhe 

concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar memoriais relacionados 

à intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

contar ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos.” 
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DOS FATOS 
 
Insurge-se a licitante NETWORK SECURE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA, 
alegando: “inicialmente apresentamos nossa defesa contra decisão da Ilma. Pregoeira que 
nos julgou REPROVADOS para participação no LOTE 01 (...) destacamos e pontuamos de 
forma concisa e direta que em momento algum pela não apresentação da PN (Part Number) 
para o LOTE 01, deixaríamos de atender as exigências vinculadas no ato convocatório. 
Chegamos ainda a apresentar tal declaração na nossa Proposta Comercial, entretanto 
formos incisivamente reprovados sem chance para defesa, ou, considerado nossa 
declaração de concordância a todas as exigências do edital, presentes na nossa Proposta 
Comercial (...)  Informamos ainda que em momento algum foi deixado de apresentar a 
marca do produto ofertado, segundo a solicitação do ITEM 8 PROPOSTA DE PREÇOS – 
ENVELOPE 01 (...)”. 
 
Prossegue a licitante NETWORK SECURE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA 
alegando que “Conforme pode ser constatado na apresentação da sua proposta, a empresa 
COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA., apresentou PN (Part 
Number) para o item descrito no Lote 01, compatível com um período de APENAS 12 
meses, estando portanto em desacordo com o que foi solicitado para o Lote 01 que solicita 
PN (Part Number) de 36 meses em sua Proposta apresentou: Fortclien License FC-10-
C0102-1551-12 1 Year Fortclien License Subscription for up 200. Esse caso é grave pois 
não se trata de uma omissão de informação ou clareza em entendimento, mas uma 
informação que contradiz ao que foi solicitado, portanto a empresa COMDADOS 
COMÉRCIO ESERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA. não atende ao Lote 01 (...) reafirmamos 
que a empresa COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA. Não atende 
as exigências especificas do LOTE 01, fato esse que passou despercebido pela 
Administração e setor de Coordenadoria de Tecnologia e Gestão de Informática, no qual 
comprova que a empresa não está apta para a apresentação de lances para o LOTE 1, 
cabendo assim sua DESCLASSIFICAÇÃO no LOTE 01.” 
 
Alega ainda que: “A empresa COMDADOS COMÉRCIO ESERVIÇOS ELETRÔNICOS 
LTDA., em sua documentação apresentou: Carta de Credenciamento; Contrato Social e 
Cédula de Identidade do Procurador (Sr. Adriano dos Santos Girão), contudo a mesma não 
atendeu ao item da letra “b”, não apresentando a Cédula de Identidade do sócio que 
designou o credenciado ao procurador, em questão (o Sr. César Augusto Dias dos Santos). 
Dessa forma solicitamos a revisão dos autos e a INABILITAÇÃO da empresa COMDADOS 
para os LOTES 01 e 02, pela não aptidão para a participação para a participação dessa 
licitação”. 
 
 
DO PEDIDO 
 
De sorte que, com os fundamentos nas razões precedentes aduzidas, requer-se provimento 
do presente recurso, com efeito, para que seja: 
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Revisto o atendimento técnico ao ato convocatório, pela solução ofertada pela empresa 
COMDADOS COMÉRCIO ESERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA., ao LOTE 01. 
 
Anulada a decisão em apreço, na parte atacada neste, declarando-se a empresa 
COMDADOS COMÉRCIO ESERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA. Inabilitada para prosseguir 
pleito, no LOTE 01. 
 
 
DAS CONTRA-RAZÕES DA COMDADOS COMÉRCIO ESERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA. 
 
A licitante COMDADOS COMÉRCIO ESERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA., protocolou as 
contrarrazões ao recurso impetrado pelas licitantes NETWORK SECURE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO LTDA, em 21/11/2016, às 08h27min, tempestivamente.  
 
Em sede de Contrarrazões a empresa COMDADOS COMÉRCIO ESERVIÇOS 
ELETRÔNICOS LTDA., alega que “A empresa NETWORK SECURE não inclui em sua 
proposta o item e alega a recorrente que o simples fato de declarar que está de acordo com 
o Edital a exime de cotar todos os itens exigidos, o que não pode ocorrer, pois estaríamos 
concorrendo em desigualdade”. 
 
Prossegue ainda com as seguintes alegações: “A Recorrente alega que a COMDADOS 
apresentou em sua proposta Part Number para o item descrito no Lote 01 compativel com 
um período de apenas 12 meses. Demonstra a Recorrente, novamente, a falta de 
conhecimento técnico ao examinar nossa proposta, pois conforme parte de nossa proposta 
que se encontra devidamente inserida no processo, apresentamos a inclusão de 45 
Fortclient License 1 Year FortiClient License Subscription, ou seja, seguindo a matemática, 
como serão adquiridos 15 unidades x 3 anos, serão entregues 45 unidades, 3 anos para 
cada um dos produtos”.  
 
“A COMDADOS em data e hora designadas para abertura do Pregão apresentou toda a 
documentação de Credenciamento exigida, tanto que, após análise da Pregoeira e Equipe 
de Apoio da COMPEL, inclusive com conferência dos documentas pelo preposto, da 
Recorrente, nada tiveram a reportar ou questionar com relação ao credenciamento da 
COMDADOS, conforme Ata de Abertura que faz parte do processo”. 
 
“Resta, portanto, indubitável e inequivocamente comprovada a fragilidade e absoluta incoerência 
e improcedência das alegações da Recorrente, assim como fica evidenciado que a proposta 
apresentada pela COMDADOS COMÉRCIO ESERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA e as 
especificações técnicas do equipamento por nós ofertado estão em perfeita e completa 
conformidade com o Edital, o que não é o caso do Lote 01 apresentado pela Recorrente que não 
atende as especificações, deixando a empresa NETWORK SECURE de cotar as LICENÇAS DE 
USO E GERÊNCIA DE NO MÍNIMO 100 ENDPOINTS, não havendo que se falar em desrespeito 
a qualquer princípio aplicável aos procedimentos licitatórios. 
 
DO JULGAMENTO  
 
Em resposta ao Recurso impetrado pela licitante NETWORK SECURE SEGURANÇA DE 
INFORMAÇÃO LTDA, pelo setor solicitante, a Coordenadoria de Tecnologia e Gestão da 
Informação, foi informado que: “Em análise do pedido de recurso apresentado pela empresa 
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NETWORK SECURE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA, considero as alegações 
procedentes no que tange a alegação técnica tendo em vista que o objeto de desclassificação 
deveria estar discriminado nas exigências técnicas do Edital, sendo o mesmo item importante 
para a Administração o uso desse item”. 
 
Em relação ao credenciamento a Pregoeira e Equipe de Apoio esclarece que ao rever a 
documentação apresentada pela licitante COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
ELETRÔNICOS LTDA no credenciamento verificou-se que a mesma deveria estar 
descredenciada por descumprir o item 7.1.2 alínea “b” do Edital.   
 
 

DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Pregoeira e a unanimidade da equipe de apoio, fundamentada nos 
termos do Edital, com base nos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da 
legalidade, e do julgamento objetivo, na melhor doutrina e nos dispositivos da Lei 
10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8666/93, resolve conhecer do recurso interposto pela 
licitante NETWORK SECURE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO LTDA, para no mérito julgar 
PROCEDENTE, FRACASSAR o Lote 01, e com fulcro na súmula 473 do STF, que diz que “a 
administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial”, e utilizando - se dos princípios que regem a Administração Pública e em 
especial o da Autotutela, decidiram rever seus atos e tornar sem efeito as rodadas de lances 
dos LOTES 02, 03 e 05 datadas em 10/11/2016. 
 

 
É o parecer, SMJ. 

 
Camaçari, 05 de dezembro de 2016. 
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