
 
 

 
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N° Nº 004/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 04-000.647/22-80 
 

OBJETO: 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. 

 

CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 
n°11.452.317/0001-85, sediada no endereço: Rua 41c, nº 409, Vila Santa Cecília, Volta 
Redonda, Rio de Janeiro, vem, por meio de seu advogado, Matheus Alves Moreira da Silva, 
inscrito na OAB/RJ 235.905, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão de 
inabilitação, pelas razões de fato e de direito que passa a expor 

 

I - DA TEMPESTIVIDADE 

 
Considerando que admissibilidade em relação à intenção de recorrer se deu no dia 

27/06/2022 e que o prazo para apresentação das razões recursais de acordo com o item 15.2 
do edital é de 3 (três) dias, resta comprovado que o presente recurso é tempestivo, 
merecendo ser conhecido, analisado e julgado. 

 

II – DOS FATOS 

 
Trata-se de licitação na modalidade pregão que objetiva a contratação de serviços na 

área da Tecnologia da Informação. A empresa Recorrente participou e se sagrou vencedora 
na fase de lances, com a melhor oferta no valor total de R$1.513.680,0, sendo que o valor 
unitário por chamado ficou em R$90,10. 

 
Uma vez terminada a fase de lances, passou-se à análise dos documentos de 

habilitação, entre eles os da qualificação técnica, oportunidade em que foi solicitado à 
Recorrente que esclarecesse como cada atestado de capacidade técnica atenderia aos 



 
 

 
 

quantitativos exigidos no edital. Nessa ocasião foi enviado o quadro de atestados recortado 
abaixo: 

 

 
 
Mesmo diante da indicação pormenorizada e comprovação de onde se encontra cada 

quantitativo dos equipamentos nos atestados de capacidade técnica enviados e mesmo com 
a superação do mínimo exigido, a Recorrente foi inabilitada de forma injusta e imotivada, 
com a decisão nos seguintes termos: 

 

 



 
 

 
 

Em que pese a alegação de que houve a análise dos atestados e de que estes não 
seriam compatíveis com os itens 10.1.1.2.1, fato é que não foi demonstrado na decisão qual 
parte, especificamente, a Recorrente deixou de atender, uma vez que o próprio quadro 
enviado pela Recorrente já tinha demonstrado o cumprimento de TODAS as exigências do 
item 10.1.1.2.1. 

 
Para agravo do ocorrido, com a inabilitação da Recorrente, convocou-se a segunda 

colocada, cuja oferta é R$352.800,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e oitocentos reais) 
mais cara.  

 
Diante do exposto, considerando que a empresa Recorrente cumpriu integralmente 

às exigências editalícias; considerando que não houve motivação na decisão de inabilitação 
e considerando que a manutenção desta decisão acarretará na contratação de uma proposta 
R$352.800,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e oitocentos reais) mais cara, não restou 
outra opção que não a interposição do presente recurso. 

 
 

III – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A) DA VIOLAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 
Senhor Pregoeiro, a presente licitação prevê por meio de seu instrumento 

convocatório os seguintes requisitos para comprovação da qualificação técnica: 
 

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. 
 

Feita esta observação, torna-se essencial analisar, em cotejo com cada requisito 
editalício, os atestados apresentados pela empresa Recorrente, de acordo com o quadro 
ilustrativo já enviando.  

 



 
 

 
 

O edital permite o somatório de atestados, no item 10.1.1.2.1.1, desde que pelo 
menos um dos atestados possua 2.865 (dois mil oitocentos e sessenta e cinco) estações de 
trabalho e 245 (duzentas e quarenta e cinco) impressoras. Pois bem, esta exigência é 
integralmente atendida pelo atestado emitido pelo Município de Queimados, que totaliza 
2.990 estações de trabalho, entre computadores desktop e notebooks, assim como 307 
impressoras, senão vejamos: 

 

 
 
 Uma vez comprovado o atendimento aos 50% de quantitativo do item 10.1.1.2.1.1., 
passa-se à comprovação do restante do quantitativo, visando totalizar os 5.730 (cinco mil 
setecentos e trinta) estações de trabalho e 490 (quatrocentas e noventa) impressoras 
exigidas no item 10.1.1.2.1. 
 



 
 

 
 

1) Atestado referente ao serviço executado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 
 

 
 
Total de estações de trabalho: 2.130 
Total de impressoras: 7.942 
 
 
 



 
 

 
 

2) Atestado do Departamento Regional de Saúde de Marília: 
 

  
 

Total de estações de trabalho: 241 
Total de impressoras: 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3) Atestado de Prefeitura Municipal de Descalvado: 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
Total de estações de trabalho: 353 
Total de impressoras: 88 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

4) Fundação Pro Lar – Jacareí 
 

 
 

Total de estações de trabalho: 46 
Total de impressoras: 7 
 

  



 
 

 
 

 

Em suma, com o somatório total dos atesados, em absoluta observância aos itens 

10.1.1.2.1. e 10.1.1.2.1.1, resta comprovada a aptidão técnica da empresa Recorrente, senão 

vejamos: 

 

 
 

ESTAMOS FALANDO DE ATESTADOS CUJOS QUANTITATIVOS SUPERAM QUASE 

20 (VINTE) VEZES O MÍNIMO EXIGIDO, COMO NO CASO DAS IMPRESSORAS, BEM COMO O 

TOTAL DE 30 ESTAÇÕES DE TRABALHO ACIMA DO MÍNIMO SOLICITADO! 

 

Dessa forma, Senhor Pregoeiro, fica demonstrada a violação ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que a empresa obedeceu aos requisitos 

editalícios e mesmo assim foi inabilitada. Trata-se de afronta inafastável ao artigo 41 da Lei 

8666/93, conforme se observa. 

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

 

Neste exato sentido, Senhor Pregoeiro, é o entendimento do Tribunal de Contas 

da União: 
Acórdão 0130/2014 – Plenário | Relator: JOSÉ JORGE 

A adoção de critério de julgamento distinto daqueles constantes no 
edital macula o certame. 



 
 

 
 

 

Acórdão 6979/2014 – Primeira Câmara | Relator: AUGUSTO 
SHERMAN 

A INABILITAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM 
EDITAL E A OCULTAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES À 
HABILITAÇÃO DOS LICITANTES FEREM OS PRINCÍPIOS DA 
LEGALIDADE, PUBLICIDADE, DO JULGAMENTO OBJETIVO E DA 

VINCULAÇÃO AO DISPOSTO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 

Diante do exposto, faz-se necessária a reconsideração da decisão que inabilitou a 
empresa Recorrente. 

B) DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS LEGAIS QUE REGEM AS LICITAÇÕES PÚBLICAS 

 
Os processos administrativos licitatórios são regidos por princípios legais, que devem 

ser estritamente observados em todas as fases processuais, conforme dispõe o artigo 31 da 

Lei 13.303/2016 e 70 da CRFB/88, senão vejamos: 

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por 

empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a 

assegurar a seleção da PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, inclusive no 

que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que 

se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os 

princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

PUBLICIDADE, da eficiência, da probidade administrativa, DA 

ECONOMICIDADE, do desenvolvimento nacional sustentável, da 

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, da obtenção de 

competitividade e do JULGAMENTO OBJETIVO. 

 

Art. 70.   A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 

indireta, quanto à legalidade, legitimidade, ECONOMICIDADE, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder. 

 



 
 

 
 

Nesse sentido, a manutenção da decisão que inabilitou esta empresa significa a 

violação de princípios legais, como o julgamento objetivo, vinculação ao instrumento 

convocatório e da ECONOMICIDADE. A administração não só deixou de contratar a proposta 

mais vantajosa, como está prestes a contratar o mesmo serviço executado pela empresa 

Recorrente por um valor ABSURDO, CUSTANDO, APROXIMADAMENTE, R$352.800,00 

(trezentos e cinquenta e dois mil e oitocentos reais).  

Diante de exposto, mediante a farta fundamentação jurídica apresentada no decorrer 

destas razões, pugna-se pela lisura do procedimento licitatório, com a reconsideração da 

decisão que inabilitou a Recorrente, para que sejam respeitados os princípios legais que 

regem a Administração Pública, evitando, portanto, que as violações legais aqui 

mencionadas venham a ser discutidas judicialmente. 

 

IV- DO PEDIDO 

 

Em face do exposto, com fulcro na legislação aplicável e na jurisprudência 

consolidada, requer seja a presente recurso julgado PROCEDENTE para: 

 

A) Reconsiderar decisão que inabilitou a Recorrente, anulando os atos posteriores à 

inabilitação e declarando-se a empresa Recorrente como habilitada, com o 

prosseguimento do certame à luz da melhor jurisprudência e legalidade; 

 

B) Caso Vossa Senhoria mantenha o prosseguimento do certame, o que se admite 

tão somente pelo apreço ao debate, requer a imediata remessa, processamento 

e o envio destas razões para a autoridade superior. 

 

Desde já agradecemos e aguardamos vossa manifestação, renovando votos de estima 

e consideração. 
Nestes Termos, 

 Pede deferimento. 
 

Volta Redonda, 29 de junho de 2022 
 
 
 

MATHEUS ALVES MOREIRA DA SILVA 
Advogado - Especialista em Direito Administrativo 

OAB/RJ 235.905 


