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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2017 – COMPEL 

 

OBJETO: Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática (estação de trabalho 
tipo I, tipo II, tipo III, tipo IV e All In one), visando futuras contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal.   
 

DATA DE REABERTURA: 27/11/2017. 

 

RECORRENTE: LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA 

 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

 

No dia 27/11/2017 a licitante LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA, 

manifestou interesse quanto à interposição de recurso na Ata de Sessão de Reabertura. 

 

No dia 30/11/2017 às 13h25min 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 CONTRARRAZÕES 
 
A licitante LLM INFORMÁTICA LTDA”, protocolou as contrarrazões ao recurso impetrado pela 

licitante LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA, em 05/12/2017, 

tempestivamente.  

 

 

PRELIMINARMENTE 

 

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 23.3 

do edital. 

 
23.3 “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.” 

          

DOS FATOS 

 

A recorrente LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA alegou em síntese que: 

 

(...) 

I - LOTE 3 E 4 NÃO APROVACÃO DA RECORRENTE - ILEGALIDADE - REQUISITOS 
PRESENTES - REFORMA DA DECISÃO 

“A decisão recorrida contida no pregão não aprovou os lotes 3 e 4 prepostos pela Recorrente, sob o 

seguinte argumento: “Memória sem dissipador de calor” Entendeu a pregoeira que pela proposta 

técnica apresentada não há dissipador de calor no equipamento oferecido. Não é verdade a 

afirmação da contida nas razões de decidir do pregão. Consta da proposta técnica apresentada pela 
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Recorrente que no equipamento oferecido há dissipador de calor na memória, portanto, a licitante 

garante na proposta técnica apresentada que há dissipador de calor na memória do produto. O 

catálogo geral do equipamento apenas descreve os itens principais do mesmo, sendo o dissipador de 

calor comum nas memórias comercializadas. (...) a única licitante aprovada LLM INFORMÁTICA 

LTDA, o que denota que há um prejuízo `a concorrência, uma vez que o preço da Recorrente poderia 

ser menor do que a vencedora. O art.43, § da Lei 8.666/93, preceitua o seguinte: 

 
Art 43 A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 

§ 3º é facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. (...) 

Vejamos o entendimento do TCU: 

DEPDESENTA/AO. FALHAS EA DESCLASSIFICA/AO DE PROPOSTA MAIS 
VANTAJOSA. PEDIDO DE CAUTELAR. OITIVA PREVIA. CONFIRMA\AO DOS 
PRESSUPOSTOS. ADO/AO DE CAUTELAR. OITIVAS. DESCLASSIFICA/AO 
INDEVIDA. NAO OPORTUNIZA\AO AO LICITANTE DE AJUSTE DA PROPOSTA PARA 
ERROS MATERIAIS IRRELEVANTES E SANAVEIS. ASSINATURA DE PRAZO PARA 
ANULA/AO DO ATO I LEGAL. (Acordão 2637/2015 — PLENARIO, Relator   BRUNO   
DANTAS, Processo 013.754/2015-7, Data da sessão 21/ 10/2015) 

E fundamentou o relator: 
"9.2. com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, c/c art. 45, caput, 
da Lei 8.443/1992, assinar prazo de 15 (quinze) dias para que a Fundação Nacional de 
Saúde adote as providências necessárias à anulação do ato de desclassificação da 
proposta da empresa Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática SIA, bem como 
dos atos subsequentes , facultado a retomada do processo licitatório no momento de 
análise da referida proposta, em razão de aplicação de formalismo exagerado e do não 
atendimento do interesse público no critério de julgamento, contrariando o art. 43, § 3 0 , 
da Lei 8.666/1993 e os arts. 24 e 29-A, caput e S 2 0, da INSLTI/MPOG 2/2008, bem 
como a jurisprudência do TCU (Acórdãos 834/2015, 2.371/2009, 1.179/2008, 1.791/2006 
e 2.104/2004, todos Plenário, e Acórdão 4.621/2009, da 2 a Câmara), informando a esta 

Corte, no mesmo prazo, as medidas adotadas"  Portanto, não é uma decisão isolada. 
Nem se diga que a não se trata de mero erro porque deveria vir a indicação de 
"dissipador de calor" da memória no "catálogo do produto" que acompanha a proposta 
técnica. E que na proposta técnica a Recorrente garante que na memória do 
equipamento há dissipador de calor, que é um elemento insignificante para o produto. 
No catálogo padrão não há discrição, por exemplo, de outro itens menores, que não são 
substanciais para o equipamento. 
Ao indicar novos motivos para a desclassificação, sem conferir chance para que a 
licitante se pronunciasse quanto ao feito, a pregoeira agiu com formalismo exagerado. 
Assim, requer seja recebido o recurso e dado provimento, no sentido de reforma a 
decisão contida na Ata do Pregão de 27/11/2017 e classificar a Recorrente para 
prosseguimento na fase de lance, juntamente com a licitante classificada 

 

II - CLASSIFICACÃO DA LLM INFORMÁTICA LTDA - MONITOR DE VÍDEO - DOCUMENTO 
FALSO - CONHECIMENTO DA COMPEL - ILEGALIDADE - ITEM 11.5 DO EDITAL 
 
“A licitante LLM INFORMÁTICA deve ser desclassificada do certame, uma vez que apresentou 
documento falso Há no lote 3 e 4 especificação de Monitor de Vídeo para o equipamento a ser 
adquirido. Como a empresa LI-M INFORMÁTICA LTDA não é fabricante, juntou à sua proposta 
declaração da empresa EVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA (marca 
AOC), que autorizava a comercialização e fabricação em contrato de O&M. Ocorre que esta 
declaração juntada não é verdadeira. (...) Requer, portanto, a desclassificação da empresa LI-M 
INFORMÁTICA LTDA da participação nos lotes 3 e 4 e, ainda, no âmbito da competência abertura 
de procedimento administrativo para apuração dos fatos ora relatados, inclusive com o opinativo da 
procuradoria jurídica para as medidas legais cabíveis. (...) 
 
III- DESCLASSIFICAÇÃO DA LI-M INFORMÁTICA LTDA NO LOTE 03 - CHIPSET DA PLACA 
OFERECIDA (Hl 70) NÃO POSSUI SUPORTE PARA VPRO 
 

Importante ressaltar que a pregoeira não observou um fato importante na análise da classificação da 
empresa LI-M INFORMÁTICA LTDA. 
Com efeito, o Chipset da placa oferecida (H 170) não possui suporte para VPRO (Solução de 

hardware com proteção de identidade por múltiplos fatores que reduz os custos operacionais de TI 
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com capacidade de gerenciamento remoto), para atender ao item somente algumas placas com 

Chipser QI 70 e Q270, com processadores que suportam a tecnologia. 

Com base na descrição do equipamento proposto pela empresa LI-M INFORMÁTICA LTDA não será 

possível a sua entrega, pois não atende a especificação do edital, especificamente no lote 03. 

O site da fabricante do "Chipset" que a "Intel" deixa claro que não é possível atender a proposta da 
empresa LLM INFORMÁTICA LTDA, conforme documento anexo. 
Assim, requer seja ouvida comissão técnica na área de informática para constatar o alegado, 

procedendo com a desclassificação da empresa LI-M INFORMÁTICA LTDA, por não atender às 

especificações do edital, conforme previsto no item 11.3.5 do Edital (…) 

 

DO PEDIDO 

 

Diante de todo o, exposto, com fundamento nas razões já aduzidas, e por afronta expressa aos  
Princípios Constitucionais, de Direito Administrativo; da ordem jurídica vigente, assim como do Edital, 
requer, a Recorrente: 
  
1) Classificar sua proposta/catálogo para prosseguimento na fase de lance, juntamente com a 

licitante classificada; 
 
2)  Requer, portanto, a desclassificação da empresa LLM INFORMÁTICA LTDA da participação nos 
lotes 3 e 4 e, ainda, no âmbito da competência abertura de procedimento administrativo para 
apuração dos fatos ora relatados, inclusive com o opinativo da procuradoria jurídica para as medidas 
legais cabíveis. 

DAS CONTRARRAZÕES  

 
Por seu turno, as contrarrazões da LLM INFORMÁTICA LTDA, em breve síntese apontam que: 
 
(...)  

1.  Do descumprimento de exigência estabelecida no edital. Da necessidade de manutenção da 
desclassificação da proposta da Recorrente. O edital do presente certame foi de clareza solar ao 
prever expressamente a necessidade de dissipador de calor na memória RAM. 
 
O catálogo apresentado pela Login Informática Comércio e Representação LTDA não deixa dúvidas 
quanto ao não atendimento do requisito estabelecido no edital quanto à exigência de dissipador de 
calor na memória RAM do equipamento. Como se sabe, a atuação da Administração Pública deve 
ser regida, dentre outros, pelos princípios da legalidade e impessoalidade, o que retira em grande 
parte a discricionariedade do julgador, que deve, como consequência, reger-se pelo julgamento 
objetivo. 
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

 

Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: Com relação ao 
princípio da legalidade, o grande mestre Hely Lopes Meirelles é de extrema clareza ao ensinar que 
"na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que 
a lei autoriza". De tal princípio decorre o princípio da vinculação ao Instrumento convocatório, 
estabelecido expressamente no art. 41 da Lei 8.666/93, a segue-se transcrito: 
 

Art. 41. A Administração não pode descumpri as normas e condições do edital, ao qual se 
acha estritamente vinculada. 

 

Através da publicação do edital, a Prefeitura de Camaçari levou ao conhecimento dos particulares a 
sua Intenção de adquiri equipamentos e acessórios de informática nas condições estabelecidas no 
Instrumento. O edital é expresso ao determinar a obrigatoriedade do dissipador de calor na memória 
RAM das estações de trabalho. 
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Não há que se falar, portanto, em formalismo excessivo ou em ofensa à competitividade em razão de 
Recorrente ter sido desclassificada pelo descumprimento de exigência estabelecida no edital. 
E medida de justiça, portanto, a manutenção da desclassificação da proposta da Recorrente pelo 
motivo apontado. 
Ao deixar de atender tal determinação editalícias, o Recorrente descumpriu exigência expressa, razão 
pela qual foi devida a desclassificação da sua proposta, não havendo que se falar em qualquer tipo 
de ilegalidade. 
 
2. Da declaração apresentada 
Apesar de adquirir e comercializar produtos da marca LI. Informática, a Recorrida, LLM Informática 
LTDA, é pessoa jurídica distinta, com personalidade jurídica própria e totalmente dissociada daquela. 
A declaracão apresentada no presente certame foi recebida pela Recorrida diretamente da LI. 
Informática, não havendo que se falar em adulteração por parte da ILM Informática, cujo nome 
sequer consta no texto. 
 
Considerando que a declaração apresentada com relação ao monitor não era uma exigência do 
edital, e, tendo em vista que o produto ofertado cumpre as especificações estabelecidas no 
instrumento convocatório, deve ser mantida a classificação da proposta Recorrida 
 
3. Da tecnologia Intel VPROTM. De sua presença no processador 
O processador apresentado na proposta de preços ofertada possui a tecnologia Intel VPROTM 

conforme se verifica no catálogo constante no presente procedimento licitatório. 
 
4. Das incompatibilidades entre a proposta da Recorrente e o edital. 
Se verifica que o catálogo da placa-mãe ofertada pela Recorrente não é compatível com o catálogo 
do microcomputador. No catálogo da placa-mãe consta a informação de que a porta USB é do tipo 
3.1, enquanto no catálogo do microcomputador a porta USB é listada como 3.0. 
O edital estabelece em 36 meses a garantia do estabilizador. Conforme se verifica no catálogo do 

estabilizador TS Shara apresentado na proposta de preços, a garantia de tal produto é de apenas 01 

ano. Com efeito, deve ser mantida a desclassificação da proposta da Recorrente. (...) 

 
DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 

Antes de adentrar no julgamento do mérito, faz-se necessário mencionar os motivos que levaram a 

desclassificação/reprovação dos catálogos da ora Recorrente, considerando que, se verifica o 

atendimento aos requisitos do instrumento convocatório e se a licitante cumpriu as exigências, 

editalícias.  

 

EMPRESA: LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA 
 
I “MEMÓRIA SEM DISSIPADOR DE CALOR” - Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que devido a 
complexidade do objeto licitado quem efetuou a avaliação dos catálogos e emitiu parecer técnico foi a 
Coordenadoria Central de Tecnologia e Gestão da Informação – CCTGI. Logo, a Pregoeira não 
reprovou o catálogo fornecido em sua proposta de preços da licitante LOGIN INFORMÁTICA 
COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA.  
 
Com relação a “Memória sem dissipador de calor” foi encaminhado recurso impetrado pela recorrente 
para o órgão responsável que emitiu parecer e foi dito: “A falta do dissipador de calor nas memórias 
auxilia na dissipação de altas temperaturas nos dispositivos, melhorando assim sua performance e 
também aumentando seu tempo de vida, sendo assim, o acessório, de maneira nenhuma é um 
detalhe pequeno e por isto mantemos a desclassificação da empresa pela não comprovação de tal 
item. ” 
 
II – “DOCUMENTO FALSO - CONHECIMENTO DA COMPEL”  – Na reabertura do dia 27/11/2017 a 
empresa LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA, manifestou intenção de 
interpor recursos contra a empresa LLM INFORMÁTICA LTDA alegando o seguinte pelo seu 
representante:  “... solicita que seja feita pela comissão de licitação esse ilustríssimo órgão uma 
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diligência para que seja confirmada a veracidade da carta emitida pela TPV (OAC) em nome LI 
INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA...” e como foi confirmado em suas contrarrazões. A pregoeira de 
imediato no mesmo dia fez diligência através do e-mail: paulo.medeiros@aoc.com com a seguinte 
informação: “... Boa tarde Sr. Paulo Medeiros! Meu nome é Maria José Nery Costa, sou Pregoeira do 
Município de Camaçari no estado da Bahia e na sessão de reabertura uma empresa participante 
solicitou a veracidade da declaração emitida pelo senhor em 06 de fevereiro de 2017 à empresa  LI 
INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. Segue anexo digitalização da mesma...”  

 
No mesmo dia o SR. Paulo Medeiros respondeu o e-mail com o seguinte conteúdo:  
 
Sra. Ana Paula / Sra. Maria José. 
  
Bom tarde!!! 
  
Somos fabricantes de monitores, sendo que a presença de nosso produtos em processo licitatório 
sempre é através dos nossos canais de distribuição. 
  
Como é de conhecimento de nossas revendas do segmento governamental, a AOC só faz 
declarações direcionadas ao determinado órgão com número do edital. 
  
Com relação ao  Edital Pregão Presencial 77/2017 da Prefeitura de Camaçari, verificamos que 
empresa LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA., CNPJ. 03.979.032/0001-79, apresentou uma 
declaração duvidosa, fora dos padrões que a Envision  fornece a suas revendas , ou seja, SEM 
DIRECIONAMENTO AO REFERIDO PREGÃO, sendo que consequentemente concorrente desse 
certame fez consulta conosco e pudemos comprovar que trata-se de uma declaração adulterada. 
  
No passado, fizemos uma declaração para revenda LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ. 
03.979.032/0001-79,  porém direcionada ao órgão (Secretaria de Saúde do Estado da Bahia) com 
número do edital (Pregão Eletrônico nº. 056/2015), como vocês podem verificar anexo. Em tal 
declaração eu coloquei  minha assinatura eletrônica e mandei através de e-mail, em WORD, ou seja, 
a carta ficou vulnerável a possíveis alterações, o que foi foi feito, sem o nosso conhecimento e 

mailto:paulo.medeiros@aoc.com
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autorização, pela revenda LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA que adulterou o texto do documento 
original, conforme abaixo apontado: 
  
DE: 
”é nossa revenda autorizada, estando apta a comercializar os produtos de nossa linha, como: 
Monitores, Monitores Profissionais e Televisores.” 
  
PARA: 
“é nossa revenda autorizada, estando apta a comercializar os produtos de nossa linha, como: 
Monitores, Monitores Profissionais e Televisores em regime de OEM”. 
  
Outro agravante: a revenda  LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA cotou o modelo Philips 
231B4QPYCB, que além de estar descontinuado, não é fabricado em regime de OEM para esse 
modelo de produto. 
  
Reforço também que, como acima explicado, só emitimos carta direcionado ao órgão com número do 
certame e jamais emitimos  carta da forma como foi apresentado, caso contrário a revenda poderia 
usar a declaração em todos os processos licitatórios, tanto na esfera  municipal, estadual e federal 
por muito tempo, pois a carta alterada está sem prazo de validade. 
  
Gostaria que dessa diligencia pra apurar a veracidade desse documento, mesmo por que eu, Paulo 
Medeiros, não o fiz nenhum documento à essa revenda para esse processo. 
  
Também quero ressaltar que além do ocorrido acima, a  revenda LI INFORMÁTICA E SERVIÇOS 
LTDA. CNPJ. 03.979.032/0001-79, faz parte de nossas revendas autorizadas que fazem compras 
através do nossos canais de distribuição. 
  
Em preliminar, a Pregoeira destaca a disposição clara e objetiva no edital no subitem 22.3 e alínea 
“c”: 

22.3. Ficará impedido de licitar e contratar com o município, sendo descredenciado do 
cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá seu registro 
cancelado, além de sanções civis e criminais, sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato, após prévio processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório, quando: 
c) deixar de entregar, ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame. 

 

 
 
III- DESCLASSIFICAÇÃO DA LI-M INFORMÁTICA LTDA NO LOTE 03 - CHIPSET DA PLACA 
OFERECIDA (Hl 70) NÃO POSSUI SUPORTE PARA VPRO 
 
Pelo representante da Coordenadoria Central de Tecnologia e Gestão da Informação – CCTGI foi 
dito: “ ... informo que o fornecedor LLM apresentou em seus documentos a informação sobre VPRO e 
por este motivo a mesma foi aprovada...” 
 

 

DA DECISÃO 

 

Face ao exposto, a Pregoeira, fundamentado 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 o recurso interposto pela licitante LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO 
LTDA.   E no mérito julgar PROCEDENTE; 
 

1. A comissão INABILITA a licitante LLM INFORMÁTICA LTDA com relação veracidade da 
declaração fornecida e não havendo mais proposta/catálogo aprovada para os lotes 03 e 04 
os mesmos serão FRACASSADOS; 
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2. Será encaminhado para Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de 
Fornecedores – COPEC a diligência feita a respeito da veracidade da declaração feita pela 
empresa ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA – TPV para 
devidas providências, conforme item 22 , alínea “c” edital. 
 

 

É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari, 11 de dezembro de 2017. 
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