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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO 
HORIZONTE S/A – PRODABEL. 
 
 
EDITAL DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 04.000.716.20/30 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
 
 

XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
18.190.216/0002-03, com sede na Rua Stela de Souza, 648, bairro Sagrada Família, Belo 
Horizonte/MG, CEP: 31.030-490, por intermédio de seu representante legal abaixo 
assinado, vem, à presença de Vossa Senhoria, apresentar suas  CONTRARRAZÕES ao 
recurso administrativo interposto por SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI EPP, nos termos 
do art. 109, §3º, da Lei nº. 8.666/93 e do item 13.2 do edital, fazendo-o nos termos que 
se seguem: 

 
I – DA TEMPESTIVIDADE 

 
O prazo para responder aos recursos administrativos é de 03 (três) dias 

úteis contados do término do prazo dos recorrentes. Tendo em vista que o prazo dos 
recorrentes findou no dia 28/09/2020, segunda-feira, o último dia para apresentação 
das contrarrazões de recurso é o dia 01/10/2020. Encontra-se, pois, tempestiva a 
presente defesa administrativa. 

 
II - DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS 

 
A empresa licitante, ora recorrida, participou do certame em epígrafe, 

sendo desclassificada por não atender o item 5.9 das especificações técnicas, conforme 
constado em ata da sessão pública e fundamentada pelo laudo técnico acostado ao 
referido processo licitatório. 
 
2.1) Da manutenção da desclassificação da empresa SCJ SEGURANÇA 
DIGITAL EIRELI EPP 

 
Aduz a recorrente, em síntese, que a decisão do pregoeiro deve ser 

reformada, impugnando o parecer emanado pela equipe técnica. Alegou, também, 
ofensa aos artigos 3º, 41 e 55 da Lei nº. 8.666/93, assim como, ofensa ao art. 37 da 
Constituição Federal de 1988, tendo como fundamento principal o fato de ter 
apresentado a proposta com menor valor. 

 
Todavia, em que pese a extensa defesa apresentada pelo recorrente, razão 

alguma lhe assiste, vejamos: 
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Quanto à impugnação ao laudo elaborado pela ilustre equipe técnica que 
assiste este certame, aduziu a recorrente que o objeto por ela ofertado atende 
plenamente ao disposto no edital, apresentando, inclusive, o catálogo técnico do 
fabricante. 

 
Neste ponto, infere-se do recurso apresentado que o mesmo tenta 

confundir a comissão técnica, fazendo parecer que o “contato seco” exigido no edital se 
refere à comutação da energia elétrica para o nobreak no momento da falta de energia, 
o que está incorreto. 

 
Ora, a finalidade do contato seco é que, em caso de falta de energia, um 

relé abre ou fecha um contato para enviar um alarme à central de monitoramento, (no 
caso da PRODABEL, via entrada de alarme da câmera), sinalizando que aquele ponto 
está sem energia elétrica da concessionária e, então, começa a trabalhar com energia 
contingencial do nobreak. Assim os agentes do monitoramento sabem se a energia não 
retornar em determinado tempo, eles perderão a conexão com a câmera. Dessa forma 
avalia-se se devem ou não acionar as equipes de manutenção. 

 
Portanto, a função disposta no item 5.9 das especificações técnicas do 

edital é extremamente importante quando se tem uma rede geograficamente distribuída, 
onde são vários os fatores que podem tirar uma câmera de ar, assim como, saber se o 
ponto tem ou não energia elétrica é fundamental para a gestão da rede. Entretanto, o 
nobreak apresentado pela recorrida não possui tal recurso, motivo pelo qual foi acertada 
a sua desclassificação. 

 
No que tange às supostas ofensas aos artigos 3º, 41 e 55 da Lei nº. 

8.666/93 e ao art. 37 da Constituição Federal de 1988, o recorrente fundamentou sua 
tese no Princípio da Seleção da Proposta Mais Vantajosa e no Princípio da Vinculação ao 
Instrumento Convocatório. 

 
Ora, é no mínimo curioso o recorrente alegar afronta ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório, explicitado no art. 41 da Lei nº. 8.666/93, 
quando ele próprio deixa de atender aos requisitos do edital. 

 
Não obstante, o fato de ter ofertado a proposta de menor valor não o 

qualifica automaticamente como vencedor, tendo em vista que precisa se adequar aos 
requisitos técnicos descritos no edital, caso contrário, recairá sobre ele a 
desclassificação, conforme aconteceu no presente caso. 

 
É imperioso destacarmos que, no caso em comento, trata-se de pregão 

eletrônico, ou seja, aplica-se prioritariamente a Lei nº. 10.520/2002 e subsidiariamente 
a Lei nº. 8.666/93 (art. 9º da Lei nº. 10.520/2002). 
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Diante disto, diferentemente do alegado pelo recorrente, destacamos o que 
preceitua os incisos XI, XII, XV e XVI do art. 4º da Lei nº. 10.520/2002, vejamos: 

 
XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 
caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua 
aceitabilidade; 
XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá 
à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que 
apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das 
condições fixadas no edital; 
XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante 
será declarado vencedor; 
XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a 
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor; 
 
Verifica-se, portanto, dos dispositivos legais acima transcritos que não 

basta ao licitante apresentar somente o menor preço, mas, além disso, atender todas as 
exigências do instrumento convocatório, cabendo tal avaliação ao pregoeiro que tem o 
poder discricionário de desclassificar o licitante que desatender os termos do edital, tal 
qual como ocorreu com o recorrente no presente certame. Motivo este suficiente para 
manter a sua desclassificação, conforme comprovado pelo laudo da equipe técnica e 
pelos argumentos acima apresentados. 

 

III – DO PEDIDO 
 

Diante do exposto, requer seja negado provimento ao recurso interposto 
pela empresa SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI EPP, assim como seja mantida a decisão 

que declarou vencedora a empresa XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA. 
 
Nestes termos,  
Pede deferimento. 
 
Belo Horizonte, 1 de outubro de 2020. 
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XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA 

CNPJ nº 18.190.216/0002-03 
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