
 

 

 

 

 

À  COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

 

 

Att: ILMO. SR. PREGOEIRO ROBERTO LAUAR CAMARA E EQUIPE DE APOIO 

 

Processo Administrativo N°. 04-000.009/22-14 

Pregão Eletrônico Nº 001/2022 

 

 

GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME, já devidamente 

qualificada no processo licitatório em referência, vem, TEMPESTIVAMENTE, apresentar 

CONTRARAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO, interposto pela empresa recorrente 

POLSEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EUQIPAMENTOS DE SEGURANÇA - OE, em face da 

decisão que declarou a recorrida vencedora, pelos fatos e motivos a seguir expostos.  

 

 

1 – DA TEMPESTIVIDADE  

 

O item 14.2 do edital dispõe que os licitantes ficarão automaticamente 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias (03 dias), que 

começarão a ser contados do término do prazo do recorrente. Portanto, a presente 

contrarrazões é tempestiva. 

  

 

2 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

Trata-se a presente de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico 

número 001/2022, do tipo menor preço apurado por lote, cujo o objeto é o lote 01: 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE 

PONTOS DE REDE ELÉTRICA, PADRÃO CEMIG, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA SEM 

MEDIÇÃO, DE ACORDO COM A ND5.1, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL NECESSÁRIO. O QUANTITATIVO ESTIMADO A SER CONSUMIDO SOB 

DEMANDA É DE ATÉ 3.200 PONTOS. 



 

 

 

 

Primeiramente, ressalta-se que a recorrida participou do presente 

certame com a mais observância das exigências do Edital, lei, doutrina e jurisprudência. 

 

Destaca-se que a recorrida se classificou em primeiro lugar, pois   

ofertou o menor preço, tendo sido declarado vencedora. 

 

Ressalta-se ainda que a recorrida reuniu toda documentação e 

proposta conforme prevê o Edital, cumprindo assim todas exigências do instrumento 

convocatório, o que restou conferido e validado pela Comissão de Licitação, e, pelo 

pregoeiro deste certame. 

 

Por sua vez, a recorrente não atendeu os requisitos de menor preço 

conforme previsto em Edital, e, inconformada com a decisão do pregoeiro e comissão 

de licitação, sem qualquer fundamento, interpôs recurso administrativo. 

 

Insta salientar que o interesse em fornecer produtos ou prestar 

serviços para a Administração Pública é legítimo e salutar para a competitividade do 

certame desde que se utilize de condutas que respeitem o ordenamento normativo 

referente ao tema. Mero inconformismo sem respaldo legal não contribui para o 

interesse público. 

 

Destarte, faz-se imperioso que as atividades recursais empreendam 

matéria sólida, provida de fatos e razões VERÍDICOS e com COMPROVAÇÃO DENTRO 

DOS LIAMES DA LEI. Medidas exasperadas, erigidas sobre falsas alegações ou 

conjecturas dolosas, não devem ser consideradas como elementos suficientes para o 

trato dos preceitos elementares que se assentam sobre os processos licitatórios. 

 

Portanto, o presente recurso administrativo não tem qualquer 

fundamento amparado por lei, doutrina e jurisprudência, motivo pelo qual, a decisão 

que julgou habilitada/vencedora a recorrida não merece reforma. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 - DAS RAZÕES DE CONTRARAZÕES  

 

Primeiramente importante destacar que, a recorrida, ao contrário das 

alegações da recorrente, cumpriu com todos requisitos de habilitação contidas no Edital 

bem como apresentou os atestados de capacidade técnica contendo informações 

suficientes que comprovam a sua expertise de acordo com o objeto do certame, 

regidos pela norma ND 5.1. 

 

A recorrida, portanto, impugna qualquer alegação da recorrente, que, 

apenas, repisa-se, tenta tumultuar o processo licitatório. 

 

As manifestações ao documento “atestado” emitido pela LC 

Monitoramento, são desprovidas de qualquer fundamento. 

 

As fotos anexas ao recurso da recorrente, apenas atestam a 

capacidade técnica da recorrida, visto que o sistema está instalado e funcionando. 

 

A alegações vazias da recorrente se atrelam apenas nesse referido 

documento, que, reitera-se, por si só atesta a capacidade técnica da recorrida. 

 

Não é demais lembrar a recorrente que a capacidade técnica da 

recorrida também é facilmente comprovada por meio do atestado emitido pela Lacerda 

Alimentação, que apresenta um nível de complexidade muito maior que o de 

instalação de caixas FSM, o que sequer, foi ventilado pela recorrente. 

 

Também é de conhecimento da recorrente que quando tratamos de 

padrões de energia não há que se falar se tem ou não medidor, e sim, deve-se seguir 

todas as normas de segurança e normas orientativas da Cemig. 

 

Portanto, por serem mais complexos no sentido lato sensu, os 

serviços prestados são similares, possuem características semelhantes ao objeto do 

presente certame, o que o  credencia, para tarefa de igual natureza. 

 

 



 

 

 

 

 

Apenas por argumentar, ressalta-se que NÃO HÁ previsão no Edital, 

nem na legislação, de que os objetos tenham que ser IDÊNTICOS. 

 

Até porque, o art. 30, inc. II da Lei de Licitações, apenas refere à 

necessidade de comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 

compatível (portanto, não necessariamente igual), enquanto que o §5º, veda 

limitações que restrinjam a participação na licitação. 

 

Nesse sentido a jurisprudência: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DA LICITANTE 

VENCEDORA. DESCABIMENTO. ATESTATO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. VALIDADE. 

1. A via mandamental é reservada à impugnação de ato de autoridade e exige prévia 

demonstração da existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor dos 

artigos 1º e 7º, inc. III, da Lei 12.016/2009. Exige-se, pois, prova pré-constituída, 

quanto mais para a obtenção de liminar. 2. Hipótese em que os invocados itens 9.2 

e 9.3 do Edital do Pregão Eletrônico em tela, não prevêem, ao menos 

expressamente, que a Planilha de Preços deva indicar os gastos com auxílio creche 

(para a categoria do técnico em manutenção) e com plano de saúde (para a categoria 

de motorista). Alegação de ausência de previsão, na proposta original, do "posto de 

supervisão", que não repercute, porque, em que pese tenha inicialmente ensejado 

a desclassificação da licitante vencedora, foi provido seu recurso administrativo, com 

fulcro no item 9.12 do Edital, de modo que acabou constando tal custo na Planilha 

de Custo final. Tudo como se vê das Atas de julgamento acostadas. Não se visualiza, 

portanto, nenhum comprometimento à regularidade e licitude do certame. 3. 

Atestado de qualificação técnica apresentado pela licitante vencedora que atende 

ao objeto do certame, pois não há previsão, nem no edital, nem na legislação, de 

que os objetos tenham que ser idênticos. Até porque, o art. 30, inc. II, da Lei de 

Licitações, apenas refere a necessidade de comprovação de aptidão para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível (portanto, não necessariamente 

igual), enquanto que o § 5º, veda limitações que restrinjam a participação na 

licitação. 4. Pelo procedimento licitatório, a Administração Pública visa selecionar a 

proposta mais vantajosa para entabular contrato de seu interesse. Esse é o fim 

essencial da licitação: buscar a melhor proposta para a satisfação do interesse 

público. Para tanto, é necessário permitir (e fomentar) a competição entre os 

interessados, advindo daí o descabimento da inclusão, em edital, de exigências 

desnecessárias à efetivação/execução do objeto licitado, sob pena de restringir a 



 

 

concorrência e, com isso, diminuir a possibilidade de a Administração Pública ter 

acesso à melhor proposta. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de 

Instrumento, Nº 70068431501, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 29-06-2016) 

 

 

 

Nesse mesmo sentido é o posicionamento do Tribunal de Contas das 

União – TCU: 

 

“O art. 30, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, estabelece que comprovação de aptidão 

para desempenho de atividade deve ser pertinente e compatível, em características, 

quantidades e prazos, com o objeto da licitação. 

A melhor exegese da norma é a de que a referida comprovação de aptidão deva ser 

demonstrada exclusivamente mediante a comprovação de serviços similares. 

Nesse sentido, o § 5 º do referido art. 30, veda a exigência de comprovação de 

aptidão com quaisquer limitações não previstas na Lei que inibam a participação na 

licitação. 

Acórdão 2382/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator)” 

 

Quanto ao questionamento dos materiais utilizados, a recorrida 

entende que estes foram informativos e devem constar no processo, tanto no projeto 

Campo Seguro ou em outros projetos, tendo conhecimento e seguindo todas as 

especificações do edital e termos de referência. 

 

Ademais, quanto ao questionamento do know how da empresa 

recorrida, considera-se afronta a sua imagem e reputação, pois já possui mais de 25 anos 

de mercado e experiência, inclusive nesta atividade de ligação de padrões monofásico 

com ou sem caixas medidoras, conforme demonstra no atestado em anexo. 

 

Ressalta-se que a recorrida executou para a contratante Empresa de 

informática de Belo Horizonte, a ligação de 26 câmeras e 47 pontos de redes Wifi em 

belo horizonte. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A licitação tem por finalidade garantir a observância do princípio da 

isonomia e de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, conforme 

estabelece o artigo 3º da Lei 8.666/93. 

 

Assim, não há, portanto, razoabilidade na inabilitação da recorrida 

conforme quer a recorrente. 

 

E por fim, percebe-se claramente que a recorrente tem total 

desconhecimento do presente certame e do Edital, o que torna seu recurso 

extremamente frágil. 

  

Por todo exposto, não há que se falar em desclassificação da recorrida 

deste certame, pois, cumpriu os todos requisitos do edital e seus anexos, restando 

desde já impugnadas as alegações recursais vez que desprovidas de fundamentos, 

devendo, portanto, ser negado provimento ao recurso interposto pela recorrente. 

 

4 - DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, a recorrida requer o desprovimento do Recurso 

interposto, ante as razões insertas nestas contrarrazões, mantendo incólume a decisão 

que declarou a recorrida vencedora do certame. 

 

Nestes termos, Pede e espera deferimento. 

 

 

______________________________________________ 

GUIDO NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME  

CNPJ: 01.721.639/0001-29 

JEFFERSON FERREIRA GUIDO 
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