
                                      PARECER AJP-  201/2020 – PRODABEL 

 

                                              RESPOSTA AO  RECURSO  

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 

PROCESSO: 04.000.716/20-30 

EMPRESA RECORRETE: Empresa SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI-EPP. 

 

Em cumprimento a estrita observância aos ditames legais que regem a PRODABEL e a 
Lei 13.303/16, o Pregoeiro desta empresa, em conjunto com a área técnica responsável, 
procedeu ao julgamento do Recurso interposto pela Empresa SCJ SEGURANÇA 
DIGITAL EIRELI-EPP, doravante denominada Recorrente, em 29/09/2020, portanto, 
tempestivo, contra a decisão que desclassificou a Recorrente e contra a decisão que 
habilitou a EMPRESA XPTI TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, nos termos do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 018/2020, informando o que se segue: 

STATUS DO PREGÃO  ELETRÔNICO 018.2020 

- 04/09/20 - abertura do certame com a empresa SCJ SEGURANÇA DIGITAL 
EIRELI como arrematante; 
- nesta mesma encaminhamos para sua análise e considerações, a 
documentação/proposta técnica apresentada pela SCJ SEGURANÇA DIGITAL 
EIRELI; 
- 10/09/2020 - após sua análise, não foi identificado o atendimento ao item 5.9 
da especificação técnica do Nobreak; 
- nesta mesma data, por nós foi aberta diligência com vistas a complementar a 
instrução do processo, conforme determinado no item 23.4 do Edital, solicitando 
a arrematante SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI, a apresentação da referida 
documentação; 
- 10/09/2020 - recebemos a resposta da  SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI 
através da diligência realizada, e de pronto, submetemos a V. Sa. para nova 
análise documental; 
- 11/09/2020 - recebemos seu retorno, "após análise da resposta da empresa 
SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI, mantemos nossa posição em relação ao 
não atendimento ao item 5.9 das especificações. 5.9. Possuir contato seco de 
relé para sinalização de falta de energia "; 
- 11/09/2020- fizemos a desclassificação da empresa, SCJ SEGURANÇA 
DIGITAL EIRELI  convocando a próxima arrematante, a empresa CONDAX 
TELEMÁTICA LTDA; 
] 
 
 
 
  - nesta mesma data fizemos a desclassificação da empresa CONDAX 



TELEMÁTICA LTDA, por não atender ao item 10.11 do Edital; 
- 11/09/2020 - convocando a próxima arrematante, a empresa GUIDO 
NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA; 
 
 
- nesta mesma data fizemos a desclassificação da empresa GUIDO 
NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, por não atender 
ao item 10.11 do Edital, convocando a próxima arrematante, a empresa XPTI 
TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.; 
- 14/09/2020 - encaminhamos para sua análise e considerações, a 
documentação/proposta técnica apresentada pela  XPTI TECNOLOGIA EM 
SEGURANÇA LTDA; 
- 16/09/2020 - após sua análise, não foi identificado o atendimento aos itens 5.11 
e 5.15 da especificação técnica do Nobreak; 
- nesta mesma data, por nós foi aberta diligência com vistas a complementar a 
instrução do processo, conforme determinado no item 23.4 do Edital, solicitando 
a arrematante, XPTI TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, a apresentação da 
referida documentação; 
- 18/09/2020 - encaminhamos o retorno da diligência realizada com a empresa 
XPTI TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, enviando de imediato para suas 
considerações; 
- 21/09/2020 - recebemos seu retorno, através da aprovação da documentação 
apresentada pela referida empresa; 
-- 22/09/2020 - foi declarada vencedora do lote único do certame a empresa XPTI 
TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA;  
- nesta mesma data as empresas SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI e 
CONDAX TELEMÁTICA LTDA; tempestivamente, manifestaram suas intenções 
de recorrerem; 
-24/09/2020 - aberto prazo para recursos e contrarrazões; 
-29/09/2020 - recebemos a peça recursal apenas da empresa SCJ 
SEGURANÇA DIGITAL EIRELI; 
- 01/10/2020 - fim do prazo de contrarrazões, a empresa declarada vencedora, 
apresentou suas contrarrazões; 
 

A Recorrente, em tempo oportuno, manifestou a sua intenção de recorrer, e 

apresentou as razões de seu recurso, conforme determina o item 13.2.1, do Edital. 

Já a recorrente CONDAX TELEMÁTICA LTDA, apesar de ter manifestado e 

motivado a sua intenção de recorrer tempestivamente, não apresentou o recurso. 

 

 

 

 

DA ANALISE JURÍDICA 

 

Trata-se de parecer jurídico destinado a analisar a procedência do recurso oferecido 

pela empresa, Empresa SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI-EPP, pleiteando anular 



a decisão que declarou a EMPRESA XPTI TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, 

vencedora do lote único, especificado no edital do Pregão Eletrônico 018/2020. 

Em síntese, a recorrente requer que seja modificada a decisão do Pregoeiro, inabilitando 

a vencedora do lote único deste certame, uma vez que alega que sua desclassificação, 

enquanto 1ª arrematante, foi fruto de uma interpretação equivocada, devendo então ser 

imediatamente reformada. 

I - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 
 

A manifestação e motivação da intenção em recorrer, foi apresentada conforme o 

prazo estabelecido em edital, para a apresentação da fundamentação das suas 

alegações. 
Do RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA SCJ SEGURANÇA 
DIGITAL EIRELI-EPP 

 
A) - Alega a Recorrente que foi desclassificada “conforme laudo técnico 

acostado nos autos”, ou seja, porque não teria cumprido às condições técnicas 

estabelecidas em Edital, mais precisamente em razão de suposto “não 

atendimento ao item 5.9 das especificações técnicas,”. 

 

DOS FATOS 

 

A RECORRENTE participou do Pregão Eletrônico nº 018/2020, atingindo para tanto a 

1ª arrematante, entretanto, foi desclassificada por não cumprir as exigências editalícias 

do item 5.9 (da especificação do nobreak). 

 

Ocorre que, após a apresentação de toda documentação, conforme fls. 216 do 

processo, o responsável pela área técnica da PRODABEL(Cesar Monteiro Ribeiro) em 

e-mail enviado ao pregoeiro(Roberto Lauar) diz que “favor solicitar ao fornecedor o 

esclarecimento por não atendimento ao item 5.9 da especificação do nobreak”. 

 

Face ao exposto, conforme e-mail fls. 219, foi feito diligência com o intuito de sanar 

dúvidas referente aos atestados apresentados, conforme determinado no item 23.4 do 

referido Edital, abrindo o prazo até o dia 10/09/2020 as 11hs, para apresentação da 

referida documentação. 

 

 

1. Dúvidas: localizar o atendimento do item 5.9 da especificação do Nobreak a 

saber. 

 Sistema de energia (NO BREAK) 600 VA 

 5.9 Possuir contato seco de relé para sinalização de falta de energia. 



 

Após diligencia realizada, foi enviado a área técnica a documentação apresentada pela 

empresa supracitada, a qual nas fls. 223/v em e-mail se manifestou ao pregoeiro. 

 

“ Após análise da resposta da empresa SCJ SEGURANÇA DIGITAL EIRELI-
EPP, mantemos nossa possição em relação ao não atendimento ao item 5.9 
do edital, na resposta é possivel verificar que trata-se de um relé de 
comutação interno, que seleciona para a saida do nobreak a energia de 
entrada oua energia provida pela bateria. O item 5.9 é muito claro, uma 
funcionalidade do equipamento é possibilidade de sinalizar a falta de 
energia atraves de uma interface de saida, conhecida como contato seco 
de relé.  Esta função pode ser nativa no equipamento ou pode ser suprida 
atraves de opcionais ou adaptadores”. 
 
 

Portanto não cumpriu com as exigências editalicias. 

 

DA LEGALIDADE DA DILIGENCIA  

 

 

As diligências têm por escopo, portanto: 

 

 

 1) o esclarecimento de dúvidas; 

 2) obtenção de informações complementares; 

 3) saneamento de falhas (vícios e/ou erros). 

 

  

No tocante ao propósito de saneamento de falhas, para se avaliar a plausibilidade 

de adoção de diligência é preciso identificar a natureza do vício (ou erro) ou da 

omissão, se “formal”, “material” ou “substancial”. 

 

 

Sendo assim, quando a Administração Pública vir a 

necessidade de apurar determinado ato, poderá lançar mão 

do direito de diligenciar, que deverá ser feito pela Comissão 

de Licitação ou Autoridade Superior, visando flexibilizar a 

rigidez das normas regulamentares e editalícias que, não raro, 

procrastinam a contratação de bens e serviços. É essa 

rigidez formal que muitas vezes impede o atendimento ao 

objetivo almejado que é selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administração graças à maior 

competitividade entre os interessados – “a vantajosidade de 

que falou o Professor MARÇAL JUSTEN FILHO[3]”. 

 

 

 

 

 

 

 



DA DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO  

 

NÃO SE DEVE ACOLHER O RECURSO, UMA FEZ QUE, POR DECISÃO DA 
EQUIPE TÉCNICA, ÁREA COMPETENTE E ESTABELECIDA PARA ANALISE 
DOS ITENS TÉCNICOS ESTABELECIDOS NO EDITAL, A EMPRESA SCJ 
SEGURANÇA DIGITAL EIRELI-EPP NÃO ATENDEU O ITEM 5.9(DAS 
ESPECIFICAÇÕES) DO EDITAL. 
 
 

CONCLUSÃO: 

 

Sendo assim, a partir da análise do recurso apresentado, das fundamentações e 

orientações normativas consultadas, bem como quanto ao pedido ora apresentado, 

este assessor jurídico, juntamente com a comissão de Licitação e área técnica, 

entende que agiu dentro dos parâmetros da legalidade, eficiência não se afastando 

daquilo que entende como um julgamento objetivo das licitações e vinculação ao 

instrumento convocatório, das quais prevê adoção de decisões imparciais e precisas 

ao ponto de proporcionar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos 

dos administrados, sobretudo, dos que se relacionam com a Administração Pública, 

sendo observados também o principio da razoabilidade e ampla concorrência, desta 

forma decidimos manter a desclassificação da EMPRESA SCJ SEGURANÇA 

DIGITAL EIRELI-EPP por não ter cumprido as exigências do item 5.9 do edital, e 

classificar, a Empresa XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA, uma vez 

que, conforme parecer técnico à fls. 292, uma vez, que a proposta técnica 

apresentada pela Empresa XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA, está de 

acordo com todas as especificações exigidas no Edital referente ao Pregão 

Eletrônico nº 018/2020, o que pôde ser comprovado por meio da proposta 

comercial e diligencia complementar. 

 

 
 

Este é o nosso entendimento, e nosso parecer,  

 
Belo Horizonte, 06 de outubro de 2020. 
 
Henrique Perret 
    Assessor Jurídico Prodabel 
 
 


