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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA EMPRESA DE INFORMÁTICA E 

INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-000.647/22-80 

 

 

 

ZOOM TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob nº 06.105.781/0001-65, com sede na Avenida das Águias, n° 162, Bairro Cidade 

Universitária Pedra Branca – Palhoça/SC, CEP. 88137-086, contato (48) 3279-0400, vem, 

respeitosamente, apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

interposto pela empresa CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, 

igualmente qualificada, apresentando, para tanto, as seguintes razões de fato e de direito: 

 

1. BREVE HISTÓRICO: 

A empresa CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, denominada 

recorrente, inconformada com o resultado do certame, interpôs Recurso Administrativo em 

face da decisão que a declarou inabilitada. 

A CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI (“CITY”) foi inabilitada por 

descumprir com os requisitos do edital, bem como do termo de referência.  

Assim, conforme será demonstrado a seguir, a documentação apresentada pela CITY, 

conforme muito bem analisado pelo pregoeiro, não servem para fins de comprovação de sua 

capacidade técnica, motivo pelo qual deverá ser mantida inabilitada e desclassificada, sob 

pena de violação ao princípio da vinculação ao ato convocatório.  
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2. SÍNTESE FÁTICA: 

Alega a recorrente (“CITY”), em resumo, a adoção de critério de julgamento distinto 

daqueles constantes em edital e que a mesma teria atendido a todos os requisitos do certame, 

destacando, notadamente, uma suposta inabilitação com base em critério não previsto em 

edital, ferindo, assim, os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, 

publicidade e do julgamento objetivo. 

Cumpre esclarecer que são inconsistentes e frágeis os argumentos apresentados pela 

recorrente, conforme se mostrará nos tópicos a seguir. 

 

3. DA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO: 

3.1. DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - DA 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

A recorrente (“CITY”) discorre confiantemente em seu arrazoado acerca de 5 (cinco) 

atestados de capacidade técnica, os quais supostamente atenderiam a quantidade suficiente 

descrita nos requisitos de qualificação técnica exigidas nos itens 10.1.1.2.1 e 10.1.1.2.1.1 do 

edital.  

Ainda, destaca bruscamente o atestado referente a Prefeitura de Queimados. A saber: 

 

 

Ocorre que, ao se analisar corretamente o referido atestado, nota-se que ele é 

desprovido de qualquer referência à manutenção de estações de trabalho, objeto 

principal da demanda licitatória.  

 

Observa-se que nos itens 2 e 2.1 do edital, que versam sobre o objeto, consta:  

“Prestação de serviços de manutenção de hardware e software, 
preventiva e corretiva, por demanda, com fornecimento integral de 
peças e mão de obra com pagamento diferenciado por tipo de 
intervenção, para estações de trabalho e impressoras da 
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administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte (...)”. (Grifo nosso) 

 

Deste modo, cabe destacar que em nenhum dos 08 (oito) serviços elencados no 

atestado da Prefeitura de Queimados, existe qualquer ligação ou menção com o serviço 

desejado no certame. Vejamos:  

   

 

 

 

 

 

 

 

Assim, ao esmiuçar o documento, após o descritivo do item 8, há a menção de que 

FAZ PARTE do escopo do contrato a composição de: 

[...] 2340 computadores, 650 notebooks, servidores, 160 impressoras 
multifuncionais laser, impressoras 123 multifuncionais jato de tinta, 21 
impressoras multifuncionais matriciais, 3 impressoras plotters, ativos 
de telefonia, ativos de fibra ótica, ativos de rede lógica e ativos de rede 
sem fio.  
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Todavia, essas citações tornam-se meramente quantitativas aos equipamentos, as 

quais não estão relacionadas à serviços de manutenção em estações de trabalho 

pertencentes ao edital, seja na descrição inicial, seja nos 08 serviços detalhados.  

 

A recorrente sustenta sua “quase capacidade” em decorrência do disposto no item 

10.1.1.2.1.1, o qual permite o somatório de atestados, desde que ao menos 1 (um) atestado 

apresente o quantitativo de 50% do parque, ou seja, 2.865 (dois mil oitocentos e sessenta e 

cinto) estações de trabalho e 245 (duzentas e quarenta e cinco) impressoras. Porém, nesse 

contexto, esquece a mesma de que NÃO HÁ no atestado de QUEIMADOS descrição dos 

serviços de manutenção em microcomputadores ou estações de trabalho. 

 

O único item constante no Atestado de Queimados que relata parcialmente esse 

atendimento (item 5), expõe apenas a manutenção em impressoras, porém não há 

fornecimento de peças. 

 

 Resta evidente a incompatibilidade do atestado da Prefeitura Municipal de 

Queimados com o certame. 

 

Ademais, para fins de exemplificação e argumentação, elaborou-se uma análise 

minuciosa sobre os argumentos apresentados, a qual consta em Anexo I, a fim de evidenciar 

a desqualificação dos demais atestados e os pontos que não coincidem com os requerimentos 

do edital. Em síntese, a análise descreve: 

 

 Fundação Pro Lar Jacareí  Não atende ao item 10.1.1.2.1 – “Serviços de 
natureza compatível com o objeto”. Não é descrito serviços de manutenção 
preventiva, corretiva, fornecimento de peças em estações de trabalho e 
impressoras. O atestado demonstra serviços de outra natureza, não citando 
estações de trabalho e impressoras. 

 
 Prefeitura de Descalvado  Não atende ao item 10.1.1.2.1 – “Serviços de 

natureza compatível com o objeto”. O Objeto pede: Fornecimento integral de peças, 
e os atestados citam SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS. 

 

Destarte, nota-se que os atestados de menor número também não atendem as 

exigências do edital, haja vista o não fornecimento de peças e a descaracterização dos serviços 

de manutenção pleiteados.  
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Diante disso, por cautela ao debate, somente os atestados referentes ao TJE-RJ e ao 

Departamento Regional de Saúde de Marília demonstrariam alguma conformidade com os 

serviços solicitados, porém ainda assim não cumpririam individualmente com o 

requisito editalício de possuir o quantitativo de 50% no item 10.1.1.2.1, sendo que o 

primeiro resulta em 2.130 (dois mil cento e trinta) estações de trabalho e 7.942 (sete mil 

novecentos e quarenta e dois) impressoras e o segundo resulta em 224 (duzentos e vinte e 

quatro) estações de trabalho e 35 (trinta e cinco) impressoras. 

 

Dessa maneira, a recorrente (“CITY”) não conseguiu atender os requisitos de 

capacidade técnica, no que diz respeito a manutenção de estações de trabalho, seja por meio 

do disposto em item 10.1.1.2.1 (um atestado com no mínimo 5.730 estações de trabalho), 

seja por meio do disposto em item 10.1.1.2.1 (somatório de atestados com, no mínimo, um 

testado apresentando 50% do exigido em item anterior). 

 

Assim sendo, não há o que se falar em violação ao instrumento convocatório, 

ao passo que os itens 10.8 e 10.9, preveem a desclassificação: 

  

 

Notadamente, uma vez que a apresentação de Atestados de Capacidade Técnica da 

empresa recorrente (“CITY”) é insuficiente, torna-se a ZOOM TECNOLOGIA LTDA., segunda 

colocada do certame, com os atestados de capacidade técnica apresentados, plenamente apta 

a ser habilitada no processo.   

 

Desta forma, diante de tudo que foi apontado, requer a imediata desconsideração 

das razões recursais, uma vez que notoriamente improcedentes, mantendo-se incólume a 

decisão do Senhor Pregoeiro no tocante a inabilitação da recorrente (“CITY”). 

 

2.3. DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM AS 
LICITAÇÕES PÚBLICAS  
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A conduta do Pregoeiro, ora impugnada pela recorrente (“CITY”), em nenhum 

momento fere os princípios inerentes à Administração pública, constantes nos artigos 31 da 

Lei 13.303/2016 e artigo 70 da Constituição Federal de 1988. 

 

Concomitante, o artigo 33, também da Lei 13.303/2016, elucida a atuação idônea do 

pregoeiro e discorre acerca do objeto da licitação: 

 

Art. 33 – O objeto da licitação e do contrato dela decorrente será 

definido de forma sucinta e clara no instrumento convocatório.  

 

Nessa linha de pensamento, comprovada a inabilitação e insuficiência da 

recorrente (“CITY”), nada mais restava à quem conduz o certame, do que promover a devida 

desclassificação. Sendo assim, resta infrutífera a alegação de lesão aos princípios regentes da 

Administração pública. 

  

Ademais, é preciso destacar a má-fé da recorrente, uma vez que informa em sua peça 

recursal apenas números, mas sequer entende o objeto licitado, o que apresenta em suas 

razões diverge veementemente do que é uma manutenção em estação de trabalho, 

ou seja, sequer podemos identificar a origem e/ou base de sua consulta, motivo pelo qual, 

mais uma vez suas alegações não merecem nenhum tipo de respaldo. 

 

Desta forma, não nos resta dúvida que a Recorrente (“CITY”)  tem um único propósito 

com esse descabido recurso, que é justamente atrasar o devido processo para o qual a ZOOM 

sagrou-se vencedora. De modo que não há nenhuma razão para alterar a decisão já tomada, 

acertadamente, pelo Pregoeiro e que respeita todos os princípios basilares dos certames 

licitatórios. 

 

Com isso, diante de todo o exposto deverá o recurso ser julgado totalmente 

improcedente, face a total aderência da conduta do Pregoeiro às regras editalícias. 

 

 

4. DO PEDIDO: 

Diante do exposto, DESDE JÁ REQUER seja dado total improcedência ao recurso 
interposto pela licitante – CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - no 
que diz respeito ao mérito recursal, mantendo-se, na íntegra, a decisão de 
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desclassificação da CITY por ser inabilitada, bem como requer a manutenção da 
decisão o qual declara vencedora a empresa ZOOM TECNOLOGIA, cuja proposta 
comercial, habilitação e documentação técnica atenderam a todos os requisitos do instrumento 
convocatório. 

 

Palhoça/SC, 01 de julho de 2022. 

 

 

 

ZOOM TECNOLOGIA LTDA. 

GUILHERME NUNES SILVA 

 

 

 

 



Objeto:

Palavras Chaves

Exigencia 1

Exigencia 2

Atestado Item Descrição Qtd Estações de trabalho Qtd impressoras Periodo Atende? Motivo Controle atendimento micros Controle atendimento impressoras

1
... Serviços de AT, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, para manutenção preventiva e corretiva

0 0 5/12/2019 a 27/05/2020

2
... Serviços de AT, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, para manutenção preventiva e corretiva

0 0 5/12/2019 a 27/05/2020

3
... Serviços de AT, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, para manutenção preventiva e corretiva

0 0 5/12/2019 a 27/05/2020

4
... Serviços de AT, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, para manutenção preventiva e corretiva

0 0 5/12/2019 a 27/05/2020

5
... Serviços de AT, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, para manutenção preventiva e corretiva

0 0 5/12/2019 a 27/05/2020

6
... Serviços de AT, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, para manutenção preventiva e corretiva

0 0 5/12/2019 a 27/05/2020

7
... Serviços de AT, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, para manutenção preventiva e corretiva

0 0 5/12/2019 a 27/05/2020

8
... Serviços de AT, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, para manutenção preventiva e corretiva

0 0 5/12/2019 a 27/05/2020

9
... Serviços de AT, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, para manutenção preventiva e corretiva

0 0 5/12/2019 a 27/05/2020

Queimados

... Manutenção de impressoras/copiadoras/multifuncionais/Plotters

0 307 18/10/2018 a 17/10/2021 Não
Nesse atestado, ele ancora a exigencia do item 10.1.1.2.1.1, que pede 1 
atestado com 50% do parque. City Connect diz que no atestado atende 
a 2990 estações, porém em nenhum serviço descrito no atestado, 
relata esse atendimento, como explicado no e-mail de argumentação 
técnica. Em nenhum dos 8 itens do atestado, é descrito manutenção 
em estações ou microcomputadores. No unico item que cita 
manutenção em impressoras, é decrito: (Sem fornecimento de peças). 
descaracteriza então, esse atestado para o referido edital

Não Sim

Fundação CECIERJ 0 0 21/01/2021 a 20/01/2023 Não
Não atende ao item 10.1.1.2.1 - Serviços de natureza compatível com o 
objeto. Não é descrito serviços de manutenção preventiva, corretiva, 
fornecimento de peças. Sobre o quantitativo é geral como 
equipamentos, sem distinguir entre estações e impressoras.

Pró-Lar Jacareí 0 0 Não Não atende ao item 10.1.1.2.1 - Serviços de natureza compatível com o 
objeto. Não é descrito serviços de manutenção preventiva, corretiva, 
fornecimento de peças em estações de trabalho e impressoras. O 
atestado demonstra serviços de outra natureza, não citando estações 
de trabalho e impressoras.

TJERJ Prestação de serviço especializado de TI, exercido de forma continuada, compreendendo manutenções preventivas e 
corretivas dos equipamentos de TI do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, não cobertos por garantia, 
incluindo instalação e configuração de softwares, bem como
fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos para backup, uniformes e mão de obra qualificada, com
a aplicação de melhores práticas no que se refere a gerenciamento de serviços de TI, e que atendam às
necessidades do PJERJ.

2130 7942 22/09/2020 a 22/09/2022 Sim Atende as descrições e pode somar os quantitativos de equipamentos Sim Sim

Departamento 
Regional de Saúde 

Marília
224 35 06/12/2019 a 05/03/20021 Sim Atende as descrições e pode somar os quantitativos de equipamentos Sim Sim

Total 2354 8284
Exigido 5730 490

50% 2865 245

Não NãoDescalvado

ANEXO I
2.1. Prestação de serviços de manutenção de hardware e software, preventiva e corretiva, por demanda,
com fornecimento integral de peças e mão de obra com pagamento diferenciado por tipo de intervenção,
para estações de trabalho e impressoras da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, exceto Secretarias da saúde - SMSA e da educação - SMED, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme especificações técnicas do termo de referência e anexos deste edital.
Manutenção Hardware e Software, Preventiva e corretiva, fornecimento peças

10.1.1.2.1. O licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que presta ou prestou serviços de natureza compatível com o objeto 
desta licitação, de atendimento a um parque tecnológico de, no mínimo 5.730 (cinco mil setecentos e trinta) estações de trabalho e 490 (quatrocentas e noventa) impressoras. 

10.1.1.2.1.1. Será permitido o somatório de atestados, desde que ao menos um apresente o quantitativo de 50% do exigido no item 10.1.1.2.1, 2.865 (dois mil oitocentos e sessenta e cinco) estações de trabalho e 245 
(duzentas e quarenta e cinco) impressoras.

Não atende ao item 10.1.1.2.1 - Serviços de natureza compatível com o 
objeto. O Objeto pede: Fornecimento integral de peças, e os atestados 
citam SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS.

Não


