
 

 

  

 

 
ILMO. SR. PREGOEIRO DA EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL – ILUSTRE PREGOEIRO SR. ROBERTO LAUAR  

 

 

 

 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 

Processo 04.000.391/21-58 

 

 

 

A DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., sociedade empresária 

limitada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.535.902/0004-63, com endereço na Rua 

Domingos Vieira nº 348, sala 711, Santa Efigênia CEP: 30.150-242, Belo 

Horizonte, Minas Gerais (doravante denominada simplesmente DECISION ou 

RECORRIDA), vem, respeitosamente, lastreada no direito Constitucional de 

petição, impugnar o Recurso Administrativo interposto pela empresa DRIVE A 

INFORMÁTICA LTDA. (doravante denominada simplesmente DRIVE A ou RECORRENTE), 

nos termos que passa a expor: 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

 

 Levando em consideração a interposição de Recurso pela RECORRENTE em 21 

de maio de 2021, e o prazo de 3 (três) dias para apresentação voluntária de 

Contrarrazões conforme item 14.2 do Edital do PE 13/2021 (Edital), é tempestiva 

a presente peça de oposição até 26 de maio de 2021. 

 

II. BREVE INTRÓITO  

 

 A RECORRIDA apresentou a proposta vencedora no processo de licitação 

eletrônico n° 13/2021, do tipo do tipo Menor Preço para aquisição de servidores, 

pelo sistema de registro de preços, conforme especificações estabelecidas no 

Edital e seus anexos. 

 

 Inconformada, a RECORRENTE, manifestou sua intenção de Recurso 

Administrativo sustentando que a proposta da RECORRIDA estava em desacordo com 

o Edital em relação aos itens 1.06, 2.01, 2.02, 4.01 a 4.04, 6.01, 7.01 do 

Termo de Referência, além dos itens 12.5.6, 12.5.6.1, 12.5.8 e 12.7 do 

instrumento convocatório 

 

 

 Apesar do Recurso apresentado, razão não assiste a RECORRENTE, pois a 

proposta comercial da empresa DECISION cumpriu fielmente as especificações 

técnicas necessária ao atendimento do Edital 13/2021 e seus anexos, inclusive 

Termo de Referência, além de questionamentos respondidos durante o processo de 

registro de preços, conforme passaremos a expor.  

 

 



 

 

III. DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA RECORRENTE 

 

 1) Quanto a alegação de não atendimento aos itens 4.01 a 4.04 das 

especificações técnicas: 

 

 A Especificação Técnica, Anexo I do edital, é clara e objetiva ao 

determinar os tipos e as quantidades das interfaces de rede tanto as Ethernet, 

sejam elas 1Gb ou 10Gb, quanto as FC, sendo estas 16Gb. 

 

a. No item 4.01, é solicitado que o servidor seja entregue com no 
mínimo 04 (quatro) interfaces de Rede Gigabit Ethernet, atendendo 

a todas as características abaixo: 

 

• Conformidade com o padrão IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab; 

• Função autosense para seleção de taxa de Transferência (100/1000 

Megabits por segundo); 

 

 Vejam que em nossa proposta citamos de forma clara a oferta das interfaces, 

assim como comprovamos de forma objetiva nossa oferta para este item, não 

restando qualquer dúvida quanto ao pleno atendimento técnico: 

 

 
 

 



 

 

 Observem que é especificado claramente o modelo das placas de rede gigabit 

ethernet, sendo eles: 

 

• “Broadcom 57412 Dual Port 10Gb (SFP+) + Broadcom 5720”, sendo 01 

placa contendo 02 interfaces de rede 1Gb Eth Base-T, e mais 02 

interfaces de rede 10Gb Base-SR; atendendo parte do item 4.01 e 4.02;  

 

• e Broadcom 5720, que contem 02 interfaces de rede 1Gb Eth Base-T, 

completando 04 interfaces 1Gb Eth Base-T, tal como solicitado no item 

4.01; 

 

 Neste ponto é importante frisar que não só atendemos, como atendemos de 

forma superior, pois as 4 interfaces, são dispostas em placas de rede distintas, 

disponibilizando alta-disponibilidade, pois em caso de queima de algum circuito 

de uma das placas de rede de 1Gb, a outra continua operacional. 

 

 A comprovação foi feita através da indicação de links de acesso à 

documentação pública e oficial do fabricante Broadcom: 

 

https://docs.broadcom.com/doc/5720-PB302-R 

 

 Na página 2 do documento, fica demonstrado que os protocolos solicitados 

são perfeitamente atendidos, em suas velocidades e especificidades, sendo 

suportado 10/100/1000 Mbps por porta, caracterizando suporte a taxa de 

transferência auto-sense de velocidade, assim como o suporte aos protocolos 

IEEE para caracterizar o suporte aos padrões IEEE 802.3 Ethernet, 802.3u Fast 

Ethernet e 802.3ab Gigabi Ethernet, sendo todos eles e suas devidas extensões. 

 

 

https://docs.broadcom.com/doc/5720-PB302-R


 

 

b. No item 4.02, é solicitado que o servidor seja entregue com no 
mínimo 04 (quatro) interfaces de Rede 10Gigabit Ethernet no padrão 

SFP+, sendo em placa de redes independentes; 

 

 Aqui fica evidente que a Drive A não leu a nossa proposta, não entendeu o 

que foi solicitado pela Prodabel ou finge não entender nossa oferta. 

 

 Conforme demonstrado no item anterior, nossa proposta é clara e objetiva 

em descrever que estamos ofertando as 04 interfaces tal como solicitado em 

edital. Para maior clareza transcrevemos abaixo item de nossa Proposta 

Técnico/Comercial, no qual é claramente especificado o modelo das placas de 

rede 10Gbigabit ethernet: 

 

• “Broadcom 57412 Dual Port 10Gb (SFP+) + Broadcom 5720”, sendo 01 

placa contendo 02 interfaces de rede 1Gb Eth Base-T, e mais 02 

interfaces de rede 10Gb Base-SR; atendendo parte do item 4.01 e 4.02;  

 

• e Broadcom 57412 Dual Port 10Gb (SFP+);, que contem 02 interfaces de 

rede 10Gb Eth Base-SR, completando 04 interfaces 10Gb Eth Base-SR, 

tal como solicitado no item 4.02; 

 

 

c. No item 4.03, é solicitado que devem ser fornecidos todos os 
devidos transceivers SFP+ para as interfaces 10GbE ofertadas, 

atendendo a todas as características abaixo: 

o Padrão SFP+10GBaseSR 

o Frequência de 850nm; 

o Distância de transferência 300 metros; 

o LC duplex conector. 

 

 De acordo com o que é especificado em nossa proposta comercial e técnica, 

todas as placas 10GbE serão entregues com os respectivos transceivers SFP Base-

SR, tal como solicitado em edital. Não restam dúvidas quanto ao fornecimento 

destes componentes uma vez que declaramos em nossa proposta, nas páginas 5 e 

6, o que a seguir transcrevemos:  

 

“Os equipamentos ofertados atendem integralmente ao 

estabelecido no edital e seus anexos, são novos, nunca 

utilizados e estão em fase normal de fabricação pelo 

fabricante. 

 

Serão entregues com todas as funcionalidades e recursos de 

hardware, software e sistemas de gerenciamento e de 

acionamento automático de suporte técnico solicitados 

disponíveis, configurados ativos e em pleno funcionamento. 

Todos os componentes de hardware e software funcionarão em 

conjunto, simultaneamente, sem conflitos, de forma integrada 

entre eles e o ambiente de infraestrutura de TI da 

CONTRATANTE. 

 



 

 

Serão entregues, ainda todos os acessórios, componentes, 

softwares, serviços e opcionais solicitados, assim como com 

todos os itens necessários para seu perfeito funcionamento, 

respeitando todos os esclarecimentos prestados para este 

certame, não se limitando às descrições do atendimento ao 

ponto-aponto.” 

 

d. No item 4.04, é solicitado “NO MÍNIMO” (grifo nosso), 02 placas 
HBA´s, contendo “no mínimo” 01 interface 16Gbps em cada HBA, 

totalizando “no mínimo” 02 (duas) interfaces. 

 

 Neste ponto fica claro que a alegação da DRIVE A demonstra sua má fé e o 

exclusivo interesse em tumultuar o processo licitatório. 

 

 Ademais, lembramos que é de praxe, ou seja, é perfeitamente permitido que 

sejam entregues componentes superiores ao solicitado. Nosso quadro de 

comprovações é nítido e objetivo quanto a informação que estamos ofertando as 

placas de modelo QLogic 2692. 

 

 
 

 Este é um componente O&M, vendido pelo fabricante Dell Technologies. Esta 

placa é denominada como QLogic, que atualmente é disponibilizada pelo 

fabricante Marvell (https://www.marvell.com/). 

 

 No link de acesso a documentação da placa HBA Qlogic 2692, citado em nossa 

proposta: 

 

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-

Sheets_Documents/en/QLE269x_269xL_DEL_Product_Brief.pdf 

 

 Na página 5, é citado claramente: 

 

https://www.marvell.com/
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/QLE269x_269xL_DEL_Product_Brief.pdf
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/QLE269x_269xL_DEL_Product_Brief.pdf


 

 

 
 Importante ressaltar que a nomenclatura “QLE2692-DEL-BK (403-BBMQ)”, é 

utilizada pelo fabricante Dell Technologies para caracterizar um componente 

O&M. 

 

 Em tempo, pode-se verificar em documentação pública e oficial da Marvell, 

que estes modelos estão disponíveis em suas linhas de produtos: 

https://www.marvell.com/content/dam/marvell/en/public-collateral/fibre-

channel/marvell-fibre-channel-adapters-qlogic-qle2690-qle2692-datasheet.pdf 

 

 Lembramos que nossa oferta não só atende ao solicitado como atendemos de 

forma superior, pois estamos ofertando 02x HBA´s Qlogic 2692, contendo 04 

(quatro) interfaces FC 16Gbps, e portanto possuindo “no mínimo” as 02 (duas) 

interfaces solicitadas pela PRODABEL. 

  

 

02) Quanto a alegação de não atendimento ao item 1.05 das especificações 

técnicas: 

 

 Na página 5 de nossa proposta, deixamos claro quais memórias são ofertadas 

assim como o barramento das mesmas. 

 

https://www.marvell.com/content/dam/marvell/en/public-collateral/fibre-channel/marvell-fibre-channel-adapters-qlogic-qle2690-qle2692-datasheet.pdf
https://www.marvell.com/content/dam/marvell/en/public-collateral/fibre-channel/marvell-fibre-channel-adapters-qlogic-qle2690-qle2692-datasheet.pdf


 

 

 
 

 Mais uma vez o proponente DRIVE A, se vale da má fé para fazer falsas 

acusações quanto ao não atendimento aos requisitos técnicos por parte da 

Decision.  

 

 Em nossa proposta, citamos claramente que os pentes de memórias ofertados 

são de 3.200MT/s, e portanto superior ao que é solicitado no item 1.05. 

 

 O nosso quadro de comprovações cita um conjunto de informações, que 

descreve tanto o documento de DataSheet do servidor, como a indicação da 

Proposta Técnica. Portanto é nítido dizer que nossa proposta atende fiel e 

integralmente a este iten do edital. 

 

Portanto, resta nítido que nossa proposta atende fiel e integralmente a 

todos os itens do edital. 

 

03) Quanto a alegação de não atendimento ao item 1.06 das especificações 

técnicas: 

 

 Como se não bastasse deixar claro que não leu nossa proposta e não entendeu 

a nossa oferta, o proponente DRIVE A, mais uma vez afirma erroneamente, como 

forma de tumultuar este processo licitatório que não comprovamos o item citado. 

 



 

 

 
 

 
 

 De acordo com o edital, a comprovação de atendimento aos requisitos 

técnicos pode ser feita através da apresentação de uma série de documentos, 

sendo eles: 

  

12.5.8. A PROPONENTE deverá apresentar a comprovação técnica 

dos itens da Especificação Técnica, por meio de documentação 

do fabricante nos idiomas Português do Brasil ou em Inglês 

que pode ser feita por prospectos, catálogos, manuais, carta 

ou endereços de sítio eletrônico do fabricante dos 

equipamentos acessíveis por meio da Internet. Caso seja 

necessário poderá utilizar Declaração Técnica do fabricante. 

 

 Mais uma vez a empresa DRIVE A, de forma totalmente arbitrária e 

equivocada, afirma por má fé que não atendemos ao item mencionado, sem ao menos 

verificar toda documentação informada e comprovada por nossa empresa. 

 

 

04) Quanto a alegação de não atendimento ao item 2.01 das especificações 

técnicas: 

 

 O site link indicado em nossa proposta foi retirado do ar e infelizmente 

não está mais disponível: 

 



 

 

 
 

 Porém, a página 5 de nossa proposta é clara quanto ao modelo de controladora 

ofertado, qual seja H740P: 

 

 
 

 Numa rápida pesquisa no Google é possível localizar links de acesso para 

a controladora H740P, por nós ofertada: 

 



 

 

 
 

 Ao acessar ao 2º link, é possível verificar o documento de Admin Guide da 

controladora, e localizar o seu devido arquivo em “pdf”: 

https://dl.dell.com/topicspdf/perc10_ug_en-us.pdf . Veja o quadro de 

características técnicas da Controladora de discos H740P, nas páginas 9 e 10: 

 

 

 

https://dl.dell.com/topicspdf/perc10_ug_en-us.pdf


 

 

 
 

 Neste link, de acesso público e oficial do fabricante Dell Technologies, 

é possível localizar facilmente as comprovações de atendimento ao item 2.01, 

do que diz respeito a: 

 

• Cache mínimo solicitado 

• Suporte a 8 (oito) dispositivos internos 

• Suporte aos níveis de Raid 0, 1, e 5. 

 

 Assim fica demonstrado que nossa proposta atende fiel e integralmente aos 

requisitos do item 2.01 das especificações técnicas. 

 

 

05) Quanto a alegação de não atendimento ao item 2.02 das especificações 

técnicas: 

 

 Novamente a proponente DRIVE A utiliza de declarada má fé para tumultuar 

o processo. 

 

 Nossa proposta é objetiva e clara para comprovar o atendimento e este item 

através do descritivo técnico do que está sendo ofertado, abaixo reproduzido: 



 

 

 
 

 Os discos ofertados atendem integralmente ao solicitado no item 2.02, em 

todos os aspectos. 

 

“O servidor deverá ser entregue com, no mínimo, 04 (quatro) 

unidades de disco rígido “HOT-SWAP” com tecnologia SSD (Solid 

State Drive), velocidade mínima de 6Gbps, com capacidade de 

armazenamento de 480 (quatrocentos e oitenta) GB ou superior 

(cada disco). 

 

Devem ser compatíveis com o item 2.01. Poderão ser ofertados 

componentes com configuração e desempenho superior.” 

 

 Com relação à descabida alegação de que a controladora de disco pode não 

suportar os discos ofertados, referenciamos o quadro de características da 

Placa Controladora de discos (apresentado no item anterior), no qual é fácil 

observar e certificar que sim, a placa suporta discos SAS e SATA, sendo eles: 

3 Gbps SATA, 6 Gbps SATA/SAS, and 12 Gbps SAS. 

 

 

06) Quanto a alegação de não atendimento ao item 6.01 das especificações 

técnicas: 

 

 Aqui, levando em consideração que a DRIVE A não tem acesso à tecnologia 

de ponta adotada pela Dell Technologies, cabe uma explicação mais detalhada. 

 

 Em nossa documentação o link de acesso 

https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-

sheets/en/Documents/idrac-spec-sheet.pdf; possui vários trechos nos quais fica 

demonstrada de forma e objetiva a possibilidade de se ter gerenciamento remoto. 

Aliás, os fabricantes de servidores de 1ª linha, e com toda certeza a Dell 

Technologies é um deles, disponibilizam essa característica padrão de interface 

https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/idrac-spec-sheet.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/idrac-spec-sheet.pdf


 

 

Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) para gerenciamento. No caso dos servidores 

PowerEdge R740 da Dell, esta placa é denominada iDRAC (integrated Dell Remote 

Access Controller). 

 

 O nome, por si só, já se define como sendo uma placa de acesso integrado 

para controle remoto dos servidores. Lembramos que este mesmo sistema também 

é aplicado em outros equipamentos de forma similar, exatamente para prover o 

acesso aos equipamentos caso estes sofram algum problema e parem de funcionar. 

Nestes casos, os equipamentos podem ser acessados através da iDRAC, que precisa 

estar configurada para tal. 

 

 Lembramos que a configuração da iDRAC é recomendada em todos os 

equipamentos e que este serviço está previsto em nossa oferta, considerando a 

sua a instalação, possíveis atualizações e configuração do acesso remoto. 

 

 
 

 Veja que a iDRAC disponibiliza, além de gerenciamento remoto, 

possibilidades diversas tais como automação de rotinas, implementação de 

Sistema Operacionais, monitoramento da saúde do equipamento, atualização de 

firmwares, configurações, dentre outros. 

 

 Em nossa proposta é informado que forneceremos a iDRAC em versão com o 

licenciamento Enterprise: 

 



 

 

 
 

 Com este licenciamento resta claro que todas as funcionalidades embarcadas 

com o sistema iDRAC serão disponibilizadas, tal como demonstradas nas páginas 

de 3 a 6 do documento, no qual são listadas todas as funcionalidades habilitadas 

com o licenciamento Enterprise, incluindo a possibilidade de abertura de 

chamado junto ao fabricante de forma automática, sem intervenção humana, em 

caso de falha de componentes de hardware, que é a possibilidade de configuração 

de alertas, monitoramento, configuração de protocolos SNMP e também serviços 

disponibilizados pelo fabricante referente ao tempo de resposta de chamados 

(SLA) e serviços de alertas remoto e tempo de reparo dos chamados, que não 

deve exceder 8 horas corridas, conforme item do edital a seguir reproduzido.  

 

“14.8. A CONTRATADA terá um prazo máximo de 8 (oito) horas 

corridas para realizar o reparo definitivo do defeito 

reclamado, incluindo finais de semana e feriados, 24 (vinte 

e quatro) horas por dia. Este prazo começa a contar a partir 

do horário de abertura do chamado técnico.” 

 

 Ademais, lembramos que nossa proposta deixa claro que todos os serviços 

solicitados serão entregues, incluindo, na página 5:  

 

 
 Além do acima exposto, nossa proposta inclui as seguintes declarações: 



 

 

“Os equipamentos ofertados atendem integralmente ao 

estabelecido no edital e seus anexos, são novos, nunca 

utilizados e estão em fase normal de fabricação pelo 

fabricante.  

 

Serão entregues com todas as funcionalidades e recursos de 

hardware, software e sistemas de gerenciamento e de 

acionamento automático de suporte técnico solicitados 

disponíveis, configurados ativos e em pleno funcionamento. 

Todos os componentes de hardware e software funcionarão em 

conjunto, simultaneamente, sem conflitos, de forma integrada 

entre eles e o ambiente de infraestrutura de TI da 

CONTRATANTE.  

 

Serão entregues, ainda todos os acessórios, componentes, 

softwares, serviços e opcionais solicitados, assim como com 

todos os itens necessários para seu perfeito funcionamento, 

respeitando todos os esclarecimentos prestados para este 

certame, não se limitando às descrições do atendimento ao 

ponto-aponto.” 

 

 Quanto a absurda alegação de que não comprovamos a possibilidade de “As 

atualizações de firmwares, BIOS e drivers devem ser possuir tecnologia de 

verificação de integridade do fabricante, de modo a garantir a autenticidade 

da mesma.”, fica claro o desespero da DRIVE A uma vez que finge não entender 

o que consta da declaração técnica emitida pelo fabricante, que é parte 

integrante de nossa proposta. 

 

 
 

Aqui perguntamos: será que a declaração do fabricante Dell Technologies 

não está clara, objetiva e não pode ser utilizada como comprovação deste item? 

 

 

07) Quanto a alegação de não atendimento ao item 7.01 das especificações 

técnicas: 

 

 Mais uma vez fica demonstrada a má fé da DRIVE A e sua única intenção de 

tumultuar o processo licitatório. Novamente levantam dúvidas infundadas a 



 

 

respeito de nossa proposta e demonstram pouco entendimento de processos 

licitatórios. 

 

 A declaração técnica emitida pela Dell Technologies atesta: 

 

 
 

 Ainda, vejam que no descritivo técnico de nossa proposta também consta: 

 

 
 Ademais, apesar de que em nenhum local das especificações técnicas seja 

estabelecido o modelo de fonte a ser ofertada, reforçamos que nossa oferta 

comtempla o fornecimento de equipamentos com 2x fontes redundantes de 

1.100watts, para suportar toda a carga de CPU, memória e demais componentes do 

servidor, e ainda prever margem de crescimento para futuras expansões de 

hardware, atendendo ao item:   

 

“O equipamento devera possuir fontes de alimentação 

(redundante), “HOT-PLUG e HOTSWAP” e deve ser entregue com o 

número máxima de fontes que o equipamento suporte, as fontes 

devem suportar tensão de 100V a 240V. As fontes de alimentação 

deverão suportar todos os dispositivos instalados oferecendo 

ainda margem para suporte a futuras expansões do hardware.” 

 

 

08) Quanto a alegação de não atendimento aos itens 12.5.6, 12.5.6.1 e 

12.7 das especificações técnicas: 

 

 De acordo com as especificações técnicas, vide itens 12.5.6 e 12.5.6.1, é 

solicitado: 

 



 

 

 
  

 É solicitada documentação que certifique ou declaração de que o equipamento 

atenda à norma IEC-60950 ou normas equivalentes. 

 

 Na página 14 de nossa proposta, através do link: 

https://downloads.dell.com/rdoc/dell%20emc%20poweredge%20r740%20e38s%20e38s00

1%20dell%20regulatory%20and%20environmental%20datasheet%20en-us.pdf 

 

 comprovamos que o equipamento atende à norma equivalente tal como descrito 

na página 2 do documento: 

 

 
 

 O documento cita inclusive que é baseado em normas internacionais, tais 

como IEC, CISPR e também RoHS, que por si só já são suficiente para certificar 

as normas de segurança elétricas, tal como descrito em todo o documento 

apresentado. 

 

 Em tempo, cabe citar que o equipamento ofertado por nós é efetivamente 

certificado pela norma IEC 60950, e pode ser verificado no documento publico 

e oficial do fabricante Dell Technologies, localizado em:  

 

https://downloads.dell.com/rdoc/dell%20emc%20poweredge%20r740%20e38s%20e38s001%20dell%20regulatory%20and%20environmental%20datasheet%20en-us.pdf
https://downloads.dell.com/rdoc/dell%20emc%20poweredge%20r740%20e38s%20e38s001%20dell%20regulatory%20and%20environmental%20datasheet%20en-us.pdf


 

 

 
 

 O link de acesso (https://www.dell.com/support/home/pt-br/product-

support/product/poweredge-r740/docs) apresentado na página 13 de nossa 

proposta, contém todos os documentações e manuais do servidor PowerEdge R740, 

e neste e possível localizar o documento de normas e regulamentações:  

 

 
 

 No item acima realçado é possível abrir link no qual é possível localizar 

o documento de normas e regulamentações: 

  

https://downloads.dell.com/rdoc/dell%20emc%20poweredge%20r740%20e38s%20e38s00

1%20european%20union%20-%20declaration%20of%20conformity.pdf 

 

 Neste documento podem ser facilmente identificadas as certificações de 

segurança baseadas tanto em IEC-60950, quanto em outras normas equivalentes, 

e que foram apresentadas em nossa proposta, tais como RoHS, e também CISPR e 

outras. 

 

https://www.dell.com/support/home/pt-br/product-support/product/poweredge-r740/docs
https://www.dell.com/support/home/pt-br/product-support/product/poweredge-r740/docs
https://downloads.dell.com/rdoc/dell%20emc%20poweredge%20r740%20e38s%20e38s001%20european%20union%20-%20declaration%20of%20conformity.pdf
https://downloads.dell.com/rdoc/dell%20emc%20poweredge%20r740%20e38s%20e38s001%20european%20union%20-%20declaration%20of%20conformity.pdf


 

 

 
 

 Desta forma o servidor ofertado atende a todos os itens do edital, não 

restando dúvidas quanto as comprovações em nossa proposta. 

 

 Caso algum documento não fosse juntado ou restasse alguma dúvida acerca 

do equipamento apresentado, o que diga-se, NÂO OCORREU, caberia ao ilustre 

pregoeiro na condução do processo de contratação sanar dúvidas através de 

diligências ou consultas em sites públicos, de acordo com o item 30.7 do 

edital: 

  

 
 O princípio da instrumentalidade das formas, o qual perfeitamente se 

encaixa para justificar diligências sem prejuízo da isonomia entre os 

licitantes. O ato processual é um instrumento utilizado para se atingir 

determinada finalidade. Assim, ainda que com vício, se o ato atinge sua 

finalidade sem causar prejuízo às partes, não se declara sua nulidade. 

 

 A instrumentalidade das formas conversa diretamente com o formalismo 

moderado, adotado majoritariamente nos processos administrativos. Sabe-se que 

a licitação na modalidade pregão objetiva propiciar celeridade e eficiência às 

contratações públicas, através da simplificação de regras procedimentais.  

 



 

 

 Deve-se destacar, contudo, que a realização do certame licitatório 

imprescinde da observância aos princípios da isonomia, razoabilidade, 

proporcionalidade, competitividade e vantajosidade, os quais abordaremos no 

tópico adiante. 

 

 Destarte, na busca pela contratação da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública, a interpretação dos termos do Edital não pode conduzir 

à atos que restrinjam o número de concorrentes e violem o objetivo do 

procedimento licitatório.  

 

 Na realidade, as situações concretas vivenciadas pela Administração 

Pública demandam a interpretação das disposições editalícias à luz do princípio 

da razoabilidade, devendo ser analisadas por meio de “critérios aceitáveis do 

ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas 

e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência 

exercida”.  

 

 Assim, o formalismo a ser observado não pode culminar na interpretação 

contrária à finalidade da lei, notadamente no âmbito da licitação pública na 

modalidade pregão, do tipo menor preço, na qual a existência de vários 

interessados é benéfica, pois facilita a escolha da melhor proposta, consoante 

dispõe o art. 3º da Lei 8.666/93. Nesse sentido, conforme leciona Marçal Justen 

Filho, não se deve conceber que toda e qualquer divergência ao Edital conduza 

à invalidade, à inabilitação ou à desclassificação. Esse é o entendimento STJ 

e do TCU, respectivamente, in verbis:  

 

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO 

AFASTADA. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA. AUTORIZAÇÃO 

DE FUNCIONAMENTO ANVISA. EDITAL. NÃO-EXIGÊNCIA. 1. Não há 

violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo resolve 

a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não 

adotando a tese do recorrente. 2. O acórdão recorrido concluiu 

que tanto o objeto - contratação de serviços de oxigenoterapia 

domiciliar-, quanto o edital do certame dispensavam Licença 

de Funcionamento expedida pela Anvisa, porquanto a licitação 

não objetivava a "comercialização de equipamentos" que 

exigiria a autorização do órgão de vigilância, nos termos da 

lei. 3. Não se deve exigir excesso de formalidades capazes de 

afastar a real finalidade da licitação, ou seja, a escolha da 

melhor proposta para a Administração em prol dos 

administrados. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 

1190793/SC, Rel. Min. Castro Moreira, Segunda Turma, julgado 

em 24/08/2010, DJe de 8/9/2010, grifos nossos)  

 

“[...] o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

fundamento da deliberação já exarada nos presentes autos, 

deve ser analisado sob o prisma de sua finalidade, qual seja, 

para evitar práticas que atentassem contra o princípio da 

isonomia entre os licitantes, o que não se verifica. Ainda 

que assim não o fosse, o referido princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório jamais poderia sobrepujar o 



 

 

princípio da supremacia do interesse público, que seria 

atingido por uma decisão desta Corte que resultasse no aumento 

dos encargos contratuais”. (TCU. Processo n° TC-016.487/2002-

1, Acórdão n° 145/2004, Rel. Min. Marcos Bemquerer, Plenário, 

Data de Julgamento: 18/2/2004, grifos nossos).  

 

“Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode 

ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de 

propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou 

irregularidades na documentação ou na proposta, desde que 

irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos 

concorrentes, serem sanadas mediante diligências”. (TCU. 

Processo n° TC- 010.594/2012-4, Acórdão 2302/2012, Plenário, 

Rel. Min. Raimundo Carreiro, Data de Julgamento: 29/8/2012, 

grifos nossos) 

  

“No curso de procedimentos licitatórios, a Administração 

Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, 

que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para 

propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos 

direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência 

do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, 

as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos 

administrados”. (TCU. Processo n° TC- 034.034/2014-5, Acórdão 

357/2015, Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti, Primeira 

Câmara, Data de Julgamento: 4/3/2015, grifos nossos).  

 

 Logo, a teor do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, é facultada à autoridade 

julgadora, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 

a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. Veja-se:  

 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância 

dos seguintes procedimentos: [...]  

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta.  

 

 Igual disposição se observa no art. 47 e seu parágrafo único, do Decreto 

nº 10.024/2019:  

 

Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e 

das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e 

acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e 



 

 

eficácia para fins de habilitação e classificação, observado 

o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 

 

  

IV. DEMAIS PRINCÍPIOS ENVOLVIDOS 

 

 Por todas as razões acima expostas, não há qualquer irregularidade na 

proposta apresentada pela empresa DECISION, tão pouco inobservância de previsão 

editalícia. Causa estranheza a alegação que embasa a peça recursal, pois o 

Termos de Referência é claro quanto às exigências mínimas necessárias para o 

atendimento ao objeto licitado.  

 

 Vale deixar consignado que o Edital é claro e vincula todos os licitantes, 

não sendo facultado à Administração usar a discricionariedade para 

desconsiderar exigência no instrumento convocatório. O descumprimento das 

cláusulas ali previstas, nessa senda, implica, necessariamente, a 

desclassificação da proposta ou inabilitação da licitante, caso contrário, 

haveria evidente violação dos princípios norteadores da licitação, previstos 

no art. 3º, da Lei 8666/93, in verbis:  

 

Art. 3o - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 

são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

 

 É cediço que o princípio da igualdade, em grossas linhas, visa não apenas 

permitir à Administração Pública a escolha da melhor proposta, como também 

assegurar a isonomia de direitos a todos os interessados em contratar, vedando-

se o estabelecimento de condições que impliquem preferência em favor de 

determinados licitantes em detrimento dos demais (art. 37, XII, CR).  

 

 A seu turno, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório 

mencionado na lei (art. 3º da Lei 8.666/90) e tal como nela expresso estabelece 

que “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 

qual se acha estritamente vinculada” (art. 41 da Lei 8666.90).  

 

 Compondo o sistema jurídico aplicável à espécie, o princípio do julgamento 

objetivo impõe que o julgamento das propostas há de ser feito de acordo com os 

critérios fixados no edital, estando consagrado na lei, em cujos termos “o 

julgamento das propostas será objetivo, devendo a comissão de licitação ou 

responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, 

os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os 

fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição 

pelos licitantes e pelos órgãos de controle” (art. 45 da Lei 8666/93).  

 



 

 

 Segundo Hely Lopes Meirelles "nem se compreenderia que a Administração 

fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes no decorrer 

do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, 

ou admitisse documentação e proposta em desacordo com o solicitado. O edital 

é a lei da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes 

como a Administração que o expediu (art. 41)." 

 

 Logo, não merecem prosperar os argumentos da RECORRENTE, pois transgredem 

todos os princípios do direito administrativo supramencionados. Caso o Ilustre 

Pregoeiro o fizesse, estaria violando por completo o presente processo de 

contratação. 

 

 

V. DO PEDIDO FINAL 

 

 Com base no exposto e nos melhores fundamentos de Direito, a RECORRIDA 

espera seja mantida decisão do Ilustre Pregoeiro com o julgamento improcedente 

do Recurso apresentado pela empresa DRIVE A INFORMÁTICA LTDA., mantendo a 

empresa DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. vencedora deste 

certame.  

  

 Nesses termos, pede deferimento. 

 

 Belo Horizonte, 26 de março de 2021. 
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