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PARECER JURIDICO Nº. 054/PGM/PMA: DE 26 DE AGOSTO DE 2021. 

 

INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGOEIRO 

OBJETO: “Registro de Preço para Eventual Contratação de Empresa Especializada em 

Implantação de Rede Física e Lógica de Dados, com Fornecimento de Material para Subsidiar 

a Implantação do Prontuário Eletrônico na Rede de Atenção Primária à Saúde e a Aquisição de 

Equipamentos e   Materiais de Informática, para a citada Implantação do Prontuário Eletrônico 

na Rede de Atenção Primária à Saúde do Município de Anajás”. 

 

 

EMENTA: Direito Administrativo. Pregão 

Eletrônico nº. 14/2021 – Processo nº. 014/2021 

SRP. Apresentação de RECURSO por Empresa 

participante do certame quanto ao não 

atendimento da Empresa Declarada Vencedora 

- das regras contidas no TERMO DE 

REFERÊNCIA E NO EDITAL DO 

CERTAME. Solicitação de Parecer Jurídico 

quanto a apreciação e julgamento do 

RECURSO e respectivas contra-razões,  

formulado pelo Pregoeiro. 

 

 

I- RELATÓRIO 

Veio a esta consultoria técnica especializada, para análise jurídica, o processo 

licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP, acima identificado – objeto de RECURSO 

interposto pela empresa GARDELINE GERENCIAMENTO E TECNOLOGIA 

EIRELI, sob a arguição de que a empresa DECLARADA VENCEDORA:  F. DE S. 

FARIAS EIRELI, não atendeu as regras constantes do TERMO DE REFERÊNCIA e do 

EDITAL DO CERTAME, enumerando-os na seguinte ordem: 

ITEM 1. O produto ofertado pela recorrida não possui porta de rede RJ45 

ITEM 2. Não comtempla o exigido no Termo de Referência, pois o modelo especificado 

apresentado pela recorrida (V530s SSF i5-8) possui um armazenamento de 500GB em HD, 

e não comtempla o exigido no TR, uma unidade de SSD com capacidade mínima de 240 GB 

(subitem 2.4 do Termo de Referência). 

ITEM 5. Apresentou a recorrida o Switch de 8 portas (LS1008G + - TP-LINK, contrariando 

o exigido no Termo de Referência que é de (16 portas); 

ITEM 6. O licitante   ofertou valor totalmente inexequível para a execução, considerando que 

terá que ofertar o acess point, conforme determina o Termo de Referência. 
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No que tange ao contido no EDITAL DO CERTAME, argui a recorrente que 

não atendeu a empresa F. DE S. FARIAS EIRELI - DECLARADA VENCEDORA aos 

itens 7.7.14.2. a 7.14.11.  Por fim REQUER a recorrente seja: 

1. Recusada a Proposta de Preços da empresa F. DE S. FARIAS EIRELI, por segundo 

a recorrente – flagrante desacordo de sua proposta com  as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência e Edital da Licitação; 

2. Inabilitada a empresa F. DE S. FARIAS EIRELI por falta de atendimento aos itens 

7,7.14.2 a 7.14.11 do Edital; 

3. Conhecimento da peça recursal e seu julgamento procedente in totum, com a 

continuidade do processo licitatório; 

4. Caso discorde o Pregoeiro das razões sustentadas na peça recursal apresentada, que 

encaminhe os autos a autoridade superior competente - para que após análise, defira 

o recurso e suas razões, dando seguimento ao processo administrativo licitatório. São 

os termos do recurso e suas razões.   

Devidamente Notificada a empresa recorrida F. DE . S. FARIAS EIRELI, 

apresentou suas contra-razões ao Recurso interposto, arguindo em síntese o que segue: 

1. Quanto ao ITEM 1  arguido pela recorrente em suas razões recursais admite a recorrida  

que de fato é exigida a porta de entrada RJ45, porém em razão do avanço tecnológico com 

o advento do wirelees, as conexões via cabo estão cada vez mais em desuso. Ademais 

segundo a recorrida, o produto que ofertou em sua proposta possui mais de uma entrada 

USB, o que possibilita o uso de adaptadores para utilização de rede via RJ45, dando 

garantia de cumprimento pleno no que tange ao referido item 7.6; 

2. No que tange ao ITEM 2 constante da peça recursal, e constante do TR e Edital do 

Certame, paginas 07 a 10,  é vero que é exigido unidade SSD com capacidade mínima de 

240GB, porém distitamente do que alega a recorrente o produto ofertado pela recorrida 

possui 1TB e não 500GB, sendo que a unidade SSD pode ser interna e externa sendo 

plenamente adaptável ao gabintete do modelo ofertado pela recorrida, dando garantia de 

pleno cumprimento ao referido item; 

3. No concernente ao ITEM 5 constante das razões recursais da empresa recorrente, argui a 

recorrida que no Sistema de Registro de Preços e respectivo Termo de Referência – pagina 

11, subitem 4.1. é prevista a aceitabilidade de 08 portas de entrada em vez de 16 portas, 

garantindo de igual modo cumprir com o estabelecido no referido item; 
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4. Quanto a alegada inexequibilidade do valor ofertado pela recorrida, argüi a empresa 

B. DE S. FARIAS EIRELI, que inocorre a alegada enexequibilidade como previsto na 

Lei nº 8.666/93, artigo 48, II, §1º, alíneas “a” e “b”. Fundamenta ainda suas contra-razões 

na Ata Parcial integrante dos autos cujo valor de referência para o item 06 é de R$: 

533.00, e o preço ofertado pela recorrida foi de R$: 472,50, pelo que não pode citado 

valor ser considera inexequìvel ex vi legis. 

4. Com referência aos itens constantes do EDITAL DO CERTAME de nºs 7.14.2 a 7.14.11, 

argui a empresa recorrida em suas contra-razões que apresentou todas as documentações 

exigidas e necessárias, no momento próprio de realização da Sessão de Pregão Eletrônico, 

o que consta dos autos.  

 

É O RELATÓRIO. 

 

Após análise das razões recursais e respectivas contra-razões apresentadas pelas 

partes, se chega a conclusão em tese de que assitiria razão a parte recorrente vez que o Termo 

de Referência e Edital do Certame são os instrumentos legais e fáticos que estabelecem as 

regras a serem observadas na realização do certame, especialmente o EDITAL. Ocorre que 

embora devam ser observadas as prescrições e especificações contidas no Termo de 

Referência e no Edital, ainda assim se os equipamentos tecnológicos e os serviços ofertados 

atenderem o fim buscado pela administração, in casu a Implantação de Rede Física e Lógica 

de Dados, Com Fornecimento de Material, Para Subsidiar a Implantação do Prontuário 

Eletrônico na Rede de Atenção Primária a Saúde, sendo compatíveis com as exigências 

mínimas especificadas no Termo de Referência e no Edital do certame, não há que se falar 

em desatendimento de tais regramentos e especificações, mormente quando em princípio os 

equipamentos ofertados são de capacidades superiores aos exigidos nos instrumentos retro 

citados e o preço é dentre todos os constantes das propostas apresentadas por todos os 

licitantes o de MENOR PREÇO.  

Analisemos  portanto as contra-razões ofertadas pela recorrida em cotejo com as 

razões recursais apresentadas pela recorrente. Quanto as razões recursais contidas no ITEM 

01, afirma a recorrida que de fato é prevista no TR a porta de entrada RJ45, porém com a 

evolução tecnológica e o advento do wiriless, as conexões via cabo estão caindo em desuso 

e mesmo assim o modelo ofertado pela recorrida possui mais de uma entrada USB, o que 

segundo a recorrida, possibilita o uso de adaptadores para utilização de rede via RJ45, dando  
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garantia de cumprimento pleno no que tange ao referido item. Quanto ao item sob 

análise, entende esta Assessoria Jurídica, que não fere a proposta apresentada pela empresa 

declarada vencedora ora recorrida aos regramentos do certame, vez que se a tecnologia 

ofertada é inclusive mais avançada que a exigida no TR e no Instrumento Convocatório e 

tem plena adaptabilidade para funcionamente e utilização  de rede RJ45, não há que falar-se 

em descumprimento das regras estabelecidas para o referido certame nesse ponto. 

Quanto ao item 2, alega a reccorente descumprimento as regras do TR e do Edital 

do Certame,  paginas 07 a 10,  afirma a recorrida que é vero que é exigido unidade SSD com 

capacidade mínima de 240GB, porém distintamente do que afirma a empresa recorrente o 

produto ofertado pela recocorrida é de 1TB e não 500GB como afirma a recorrente, sendo 

que a unidade SSD pode ser interna e externa sendo plenamente adaptável ao gabintete do 

modelo ofertado pela recorrida. Ora se o modelo ofertado pela recorrida é de 01TB, a 

capacidade de tal produto é no mínimo quatro vezes maior que o mínimo exigido no TR e 

no EDITAL do certame, sendo assim mais vantajoso para a administração. Ademais a 

recorrida garante a plena entrega do produto e realização dos serviços. Em assim sendo, se 

entende pela inocorrência em mais este quesito de qualquer descumprimento as regras do 

certame quer seja em relação ao Termo de Referência quer seja em relação ao Edital do 

certame. 

Quanto ao ITEM 5, questionado pela recorrente em suas razões recursais, que alega 

que a exigência do TR e do Edital é de 16 portas tendo a recorrida ofertado apenas 08 portas, 

em sede de contra-razões argüi a recorrida que a aceitabildade da oferta de 08 portas em vez 

de 16 portas está contida na pagina 11, subitem 4.1. Verificando tal item, se constata que de 

fato está prevista a aceitabilidade de 08 portas, razão pela qual em mais este ponto não há 

descumprimento aos regramentos do certame, quer ao TR quer ao EDITAL do certame. 

Quanto a inexequibilidade do valor ofertado pela recorrida, sem maiores 

elocubrações jurídicas se entende que inocorre tal hipótese, pelo que em mais este ponto se 

entende que não assiste razão a recorrente por absoluta falta de amparo legal. 

Por fim analisemos as alegações da empresa recorrente no que tange ao 

descumprimento por parte da recorida aos itens constantes do EDITAL DO CERTAME de 

nºs 7.14.2 a 7.14.11.  A empresa recorrida afirma que apresentou toda a documentação 

exigida o que é ratificado pelo Pregoeiro do Certame, vez que no momento em que a empresa 

é declarada vencedora - ela (empresa), tem que apresentar obrigatoriamente toda a 

documentação exigida e somente após a conferência de referidas documentações é que esta  
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é declarada de fato e de direito vencedora do certame. Caso não apresente a licitante toda a 

documentação exigida esta é desclassificada. Ante tais circunstâncias fáticas e legais é que 

nesse ponte se entende carente de respaldo fático e jurídico a peça recursal. 

Quanto ao aspecto técnico referente aos objetos e equipamentos tecnológicos 

ofertados pela empresa vencedora do certame e suas adequações e adaptações as exigências 

e especificações contidas no TR e no EDITAL do certame, caso entenda necessário – o 

Senhor Pregoeiro poderá solicitar Laudo Técnico comprobatório de que os objetos e 

equipamentos ofertados não só atendem as exigências e especificações do Termo de 

Referência e do Ato Convocatório do Certame, como o são de capacidade superior aos ali 

exigidos e especificados, sendo ainda plenamente adaptáveis as exigências e especificações 

ali estabelecidas.         

EX POSITIS, é que está assessoria jurídica, diante da verificação da ausência de 

respaldo fático e jurídico que sustentem as arguições sustentadas pela recorrente em sua peça 

recursal, MANIFESTA-SE PELO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SER 

TEMPESTIVO E PREENCHER OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS DE  

ADMISSIBILIDADE E NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO por carência de 

elementos probatórios fáticos e jurídicos que o alicercem, opinando por fim pela plena 

legalidade e adequação fática dos procedimentos já realizados - processo licitatório na 

modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2021 – SRP – Processo 014/2021, que DECLAROU 

VENCEDORA do certame a empresa F. DE S. FARIAS EIRELI “Registro de Preços para 

realização da Aquisição de Materiais e Equipamentos para a Implantação de Rede Física e 

Lógica de Dados, com Fornecimento de Material, para Subsidiar a Implantação do Prontuário 

Eletrônico na  Rede de Atenção Primária à Saúde no âmbito do  Município de Anajás”. 

 

É  O  P A R E C E R desta Assessoria Jurídica, Salvo Melhor Juízo. 

 

 

 

 

 

 

LUIZ DE SOUZA CARNEIRO 
PROC. GERAL DO MUNICÍPIO DE ANAJÁS 

OAB/PA nº 6.536 
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