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EXMO. SR. PREGOEIRO ROBERTO LAUAR CÂMARA, RESPONSÁVEL PELO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 02/2020 DA EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL.  

 

 

 

 

Licitação BB nº: 813209 

Pregão Eletrônico nº: 02/2020  

  

DRIVE A INFORMATICA LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 00.677.870/0001-

08 sediada à Rua Mato Grosso, nº 960, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte – MG, CEP 

30.190-081, vem por seu procurador já qualificado nos autos, o Sr. Renato Gomes 

Ferreira, tendo fulcro na Leis Federais nº 10.520/2002, 12.846/2013, 13.303/2016, 

8.666/1993, Decreto Federal 10.024/2019, Decretos Municipais nº 10.710/2001, 

11.245/2003, 15.113/2013, 16.535/2016, 16.538/2016, 17.335/20, Leis 

Complementares nº 101/2000, 123/2006 e 147/2014, além do Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da PRODABEL - RILC, apresentar suas 

 

RAZÕES RECURSAIS  

 

Que ora interpõe inconformada com a decisão do pregoeiro de desclassificar a proposta 

da RECORRENTE e em face da empresa DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro de 

Pessoas Físicas nº 03.535.902/0005-44, também já qualificada nos autos em epígrafe, 

em decorrência da decisão do pregoeiro de classificar a proposta da RECORRIDA e julgá-

la classificada em primeiro lugar, pelos fatos e fundamentos aduzidos no articulado em 

anexo. 

 

Outrossim, lastreada nas razões recursais juntas, requer-se que esse pregoeiro 

reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir, 

devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com a legislação 

aplicável. 
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RAZÕES RECURSAIS 

 

Licitação BB nº: 813209 

Pregão Eletrônico nº: 02/2020 

 

I  – DA TEMPESTIVIDADE 

 

Antes da discussão de mérito do presente recurso, cumpre-nos demonstrar a sua 

tempestividade. 

A decisão foi proferida, manifestada a intenção de interposição de recursos e na 

segunda-feira próxima passada, dia 25 de maio   inaugurou-se o prazo de três dias, 

tratado no instrumento editalício no item 14.2 

 

“14.2. Será concedido prazo de 03 (três) dias corridos para apresentar as 

razões do recurso, contados do término do prazo para manifestação 

motivada da intenção de recorrer, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente.” 

  

Embora o Regulamento de Licitações da Prodabel, em seu art. 64 preveja: 

SEÇÃO 10 – RECURSO 

Artigo 64 - Procedimentos para os recursos em geral 

(...)  

2) Declarado o vencedor, durante a sessão pública, qualquer licitante pode 

manifestar em até 24 horas e motivadamente a intenção de recorrer, quando 

deve ser concedido a ele o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde 

logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em 3 (três) dias 

úteis, que devem começar a correr do término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos.1 

 

Prazo esse de 5 dias úteis que encontra respaldo na Lei 13.303/2016, em seu art. 59: 

                                                        
1 https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/prodabel/2019/documentos/regulamento-licitacoes-2020.pdf 
 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/prodabel/2019/documentos/regulamento-licitacoes-2020.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/prodabel/2019/documentos/regulamento-licitacoes-2020.pdf
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Art. 59. Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento licitatório terá 

fase recursal única. 

§ 1º Os recursos serão apresentados no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a 

habilitação e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles 

praticados em decorrência do disposto nos incisos IV e V do caput do art. 51 

desta Lei. 

 

Cabe ressalvar que no caso das licitações regidas pela 8.666/93 a inversão das fases 

ocorre na modalidade pregão, conforme estabelecido na Lei 10.520/2002. Já nas 

licitações regidas pela Lei 13.303/2016 a regra da inversão das fases se aplicará quando 

houver habilitação primeiro e depois abertura das propostas, num viés inverso.  

Tudo tratado expressamente na seção 1 – art.36 do REGULAMENTO:  

 

SEÇÃO 1 – PROCEDIMENTO GERAL DA LICITAÇÃO 

Artigo 36- Procedimento Geral 

1) A licitação deve observar o seguinte procedimento geral: 

a) preparação; 

b) publicação do edital; 

c) apresentação de lances ou propostas; 

d) julgamento; 

e) verificação de efetividade dos lances ou propostas; 

f) negociação; 

g) habilitação; 

h) declaração de vencedor; 

i) interposição de recurso; 

j) adjudicação do objeto 

k) homologação do resultado ou revogação do procedimento licitatório. 

 

2) Somente o licitante autor da melhor proposta, que passe pelas fases de 

verificação e negociação, é quem deve apresentar os documentos de 

habilitação. 

 

3) A habilitação pode anteceder a apresentação de lances ou propostas, 

hipótese em que ocorre a inversão das fases, que deve ser excepcional e 
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prevista no edital, situação na qual haverá a possibilidade de interposição 

de dois recursos, consoante artigo 64 deste Regulamento (GRIFAMOS)  

 

De toda sorte, ainda que pareça existir uma contradição entre o instrumento 

convocatório e os ditames legais aplicáveis, como se trata de contratação com recursos 

oriundos do BNDES, aplica-se a Lei 10.520/2002 em seu art. 4º, XVIII e são  as razões 

apresentadas tempestivamente. 

 

II – NOTA INTRODUTÓRIA 

 

A EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

S/A – PRODABEL publicou em 25 de abril de 2020, edital referente ao Pregão Eletrônico 

nº: 02/2020, cujo objeto é: “Promover registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, 

para aquisição de Servidores e unidades de discos SSD, conforme o Termo de Referência, 

especificações técnicas e anexos deste edital.”  

 

No intuito de concorrer ao objeto licitado a RECORRENTE elaborou sua proposta no 

mais estrito cumprimento aos princípios gerais do Direito, atendendo os preceitos que 

regem as licitações públicas, mormente no que tange a modalidade Pregão Eletrônico, 

além de garantir a observância dos princípios da igualdade, da moralidade, da 

economicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da busca da proposta mais 

vantajosa para a Administração.  

 

Nesse sentido, o Regulamento de Licitações da PRODABEL, em seu art. 2º estabelece:  

 

“2) Em complemento, afirmam-se os seguintes vetores de interpretação: 

a) as licitações e os contratos devem ser baseados em modelos, cautelas e 

controles utilizados pela iniciativa privada, com a finalidade de obter o 

melhor resultado técnico e econômico; 

b) devem-se preferir procedimentos simples e adotar as formalidades 

estritamente necessárias para o melhor resultado técnico e 

econômico, saneando defeitos ou falhas que não lhe comprometam, 

em obediência à verdade material e à competitividade; 

c) deve-se aproveitar a economia de escala e buscar a racionalização dos 

procedimentos; 
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d) as licitações e os contratos devem ser modelados e desenvolvidos de 

acordo com os mais elevados padrões éticos e com as práticas de 

anticorrupção, em observância estrita do programa de integridade da 

Prodabel; 

e) a sustentabilidade ambiental, econômica e social é compromisso 

da Prodabel e deve ter aplicação prática em suas licitações e 

contratos.” (DESTACAMOS)  

 

É conclusivo, portanto, afirmar que a licitação é um procedimento documental, no qual 

se observa a formalidade necessária e suficiente para garantir segurança jurídica tanto 

para o licitante quanto para a Empresa Pública.  

 

A boa – fé do licitante, a supremacia do interesse público, a verificação do atendimento 

aos requisitos técnicos, a economicidade e a eficiência da contratação pretendida, 

precisam ser cuidadosamente considerados para quaisquer decisões proferidas. 

Mas isso não ocorreu no caso em tela e, portanto a decisão proferida precisa ser revista 

sob pena de se cometer a ilegalidade de desconsiderar os interesses públicos envolvidos 

na contratação e ainda se concretizar contratação muito mais onerosa, sem nenhum 

benefício real para a empresa. 

 

Isso, porque a RECORRENTE DRIVE A participou do pregão supramencionado  no dia 

08/05, ofertou o melhor preço para o lote 1 que é composto pelos itens 1 e 2. 

Para nossa surpresa fomos desclassificados no lote, porque a equipe técnica entendeu 

que no item 2 (que é o item de menor valor) não estava em conformidade com o edital.  

Lado outro a proposta ofertada pela RECORRENTE, além de atender sim as exigências 

editalícias, ainda é R$ 596.700,00 mais baixa que a do segundo lugar, ora RECORRIDA 

DECISION.  

 

Tudo como será demonstrado abaixo, revelando a alteração na decisão atacada como a 

única solução legal para manutenção do certame nos trilhos da legalidade, 

economicidade e eficiência.   
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III – DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO 

 

III. 1 - DA ADEQUAÇÃO TÉCNICA PLENA E IRREFUTÁVEL DOS EQUIPAMENTOS 

OFERTADOS PELA RECORRENTE DRIVE A E DA SUA INJUSTA 

DESCLASSIFICAÇÃO 

 

Reiteramos que toda licitação tem como objetivo a escolha da proposta mais vantajosa, 

o que significa conseguir contratar o que precisa, sem excessos e com preços justos, 

adequados.   

 

Neste certame que ora atacamos, isso não ocorreu posto que a desclassificação da 

empresa Drive A informática é totalmente equivocada e injusta, visto que foram 

atendidos todos os pré-requisitos técnicos solicitados no edital referente ao processador 

ofertado do item 2. 

 

O Instrumento convocatório, especialmente em seu termo de referência, solicita 

processador Intel Gold ou superior.  

Para atender tal exigência, oferecemos na licitação o processador INTEL Silver 4216 que 

atendeu a todos os pré-requisitos constantes do edital  e até superou algumas 

funcionalidades conforme tabela a seguir : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 7 de 18 
 

Tabela comparativa de recursos solicitados e ofertados na licitação para os 

processadores do item 2 

Recursos 

técnicos do 

processador 

solicitados no 

certame pela 

prodabel 

Quantidad

e de 

núcleos – 

16 cores 

Memória 

cache – 20 

MB 

Clock/Fr

equência 

– 2.1 Ghz 

Quick path 

interconnec

t(QPI) - 9 

GT/s 

SPEC – 150 

pontos 

Comparativo 
Igual ao 

requisitado 

Superior ao 

requisitado 

Igual ao 

requisita

do 

Superior ao 

requisitado 

Superior ao 

requisitado 

Processador 

ofertado pela 

drive A no 

item 2 – 

Silver 4216 

16 cores 
22 MB de 

cache 

2.1 Ghz 

de 

clock/fre

quência 

9.6 GT/s de 

QPI 

177 pontos 

– 18 % a 

mais de 

performanc

e do que o 

solicitado 

 

Vale ressaltar embora os processadores ofertados tenham nomenclatura Silver, esses 

os processadores Silver de segunda geração possuem mais performance que vários 

processadores da primeira geração Gold. O que demonstra que esses chips são 

considerados superiores pela INTEL, pelo mercado e pelos principais fabricantes de 

tecnologia. Essa informação que pode ser comprovada nos links abaixo do SPEC, que é 

a principal organização de medição e aferição de performance dos servidores dos 

principais fabricantes do mercado, considerando diversas linhas e modelos de chips da 

INTEL e que a PRODABEL utilizou como métrica em seu certame.  

Comparativo do processador de 16 cores da linha anterior Gold(6130) com processador 

novo Silver(4216) com os mesmos 16 núcleos, memória cache igual e outras 

características equivalentes. 

 http://spec.org/cpu2017/results/res2017q4/cpu2017-20171017-00210.pdf 

 http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190429-13014.pdf 

http://spec.org/cpu2017/results/res2017q4/cpu2017-20171017-00210.pdf
http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190429-13014.pdf
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 São 15 pontos a mais de performance(9%) para a linha nova(segunda geração 4216) 

mesmo esse processador sendo da linha Silver, se comparado a linha Gold 6130 de 

primeira geração. 

Comparativo do processador de 12 cores da linha anterior Gold(5118) e Gold(5120) de 

14 núcleos com processador novo Silver(4214R) com 12 cores. 

http://spec.org/cpu2017/results/res2017q4/cpu2017-20171128-01168.pdf 

http://spec.org/cpu2017/results/res2017q4/cpu2017-20171128-01137.pdf 

http://spec.org/cpu2017/results/res2020q2/cpu2017-20200316-21286.pdf 

  

São 23 pontos a mais de performance(19%) para a linha nova(segunda geração 4214R) 

se comparado ao Gold 5118 que possui a mesma quantidade de cores, memória 

cache.  Mesmo o modelo 5120 possuindo mais núcleos(14 ) e mais memória cache(19.25 

MB) o processador com apenas 12 núcleos 4214R é 5% mais performático que o modelo 

maior antigo. 

Comparativo do processador de 10 cores da linha anterior Gold(5115) com processador 

novo Silver(4210) com os mesmos 10 núcleos e mesma memória cache. 

http://spec.org/cpu2017/results/res2017q4/cpu2017-20171128-01117.pdf 

http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190415-11858.pdf 

São 8 pontos a mais de performance(7%) para a linha nova(segunda geração 4210) se 

comparado ao Gold 5115 que possui a mesma quantidade de cores e memória cache. 

Outra questão que levamos em consideramos é que o chip silver consome menos energia 

do que o Gold e possui um custo vs benefício muito mais atraente. Por esse motivo 

resolvemos ofertar a linha Silver que é mais acessível, atende a todos os pré-requisitos 

técnicos solicitados no certame e ainda tem pontos diversos de superioridade. 

Considerando que no edital não especificou obrigatoriedade de se considerar chips mais 

recentes disponibilizados pela Intel (segunda geração), o processador de primeira 

geração atende integralmente o solicitado na licitação. Supondo que, houvesse alguma 

proposta com a oferta de processadores Gold da geração anterior que, claramente 

http://spec.org/cpu2017/results/res2017q4/cpu2017-20171128-01168.pdf
http://spec.org/cpu2017/results/res2017q4/cpu2017-20171128-01137.pdf
http://spec.org/cpu2017/results/res2020q2/cpu2017-20200316-21286.pdf
http://spec.org/cpu2017/results/res2017q4/cpu2017-20171128-01117.pdf
http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190415-11858.pdf
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demonstramos ser menos performático, mas que também atende o edital, a equipe 

técnica da PRODABEL iria considera-lo superior ao silver de nova geração? Como assim, 

se o próprio fabricante diz o contrário? 

 Os processadores da Intel de segunda geração sofreram diversas melhorias na 

arquitetura se comparado com os chips de primeira geração. Os processadores de 

segunda geração são considerados superiores pela INTEL que é o fabricante do chip e 

possuem uma performance maior se comparado aos de primeira geração. Informação 

que pode ser comprovada no link abaixo: 

  

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/technology-provider/products-and-

solutions/xeon-scalable-family/2gen-data-centric-computing-article.html 

 

Inúmeras publicações técnicas podem ser encontradas em diversos sites especializados 

em tecnologia, conforme links abaixo, anunciaram o lançamento dessa linha de 

processadores, dando foco nas diversas funcionalidades novas, aumento de 

performance e nas melhorias do chip o que demonstra mais uma vez que a segunda 

geração é superior a primeira. 

  

https://computerworld.com.br/2019/04/04/intel-lanca-segunda-geracao-do-

processador-escalonavel-intel-xeon/ 

 

https://adrenaline.com.br/noticias/v/58552/intel-lanca-a-segunda-geracao-de-

processadores-xeon-escalonaveis-baseada-na-arquitetura-cascade-lake 

 

http://www.decisionreport.com.br/mercado/intel-apresenta-a-segunda-geracao-do-

intel-xeon/#.XsgYO1VKjIU 

 

 Portanto, diante de todos os apontamentos e textos técnicos, não é razoável que a 

equipe técnica da empresa PRODABEL desconsidere o que próprio fabricante que 

desenvolveu o chip para servidores, consta em sua documentação técnica e site(que os 

processadores de segunda geração são superiores aos de primeira geração) e julgue a 

proposta como inadequada ou incompatível com o instrumento convocatório.  

 

III.2 DA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA 

JURÍDICA  E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/technology-provider/products-and-solutions/xeon-scalable-family/2gen-data-centric-computing-article.html
https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/technology-provider/products-and-solutions/xeon-scalable-family/2gen-data-centric-computing-article.html
https://computerworld.com.br/2019/04/04/intel-lanca-segunda-geracao-do-processador-escalonavel-intel-xeon/
https://computerworld.com.br/2019/04/04/intel-lanca-segunda-geracao-do-processador-escalonavel-intel-xeon/
https://adrenaline.com.br/noticias/v/58552/intel-lanca-a-segunda-geracao-de-processadores-xeon-escalonaveis-baseada-na-arquitetura-cascade-lake
https://adrenaline.com.br/noticias/v/58552/intel-lanca-a-segunda-geracao-de-processadores-xeon-escalonaveis-baseada-na-arquitetura-cascade-lake
http://www.decisionreport.com.br/mercado/intel-apresenta-a-segunda-geracao-do-intel-xeon/#.XsgYO1VKjIU
http://www.decisionreport.com.br/mercado/intel-apresenta-a-segunda-geracao-do-intel-xeon/#.XsgYO1VKjIU
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A Administração Pública busca no procedimento licitatório o atendimento de uma 

necessidade pública e deve fazê-lo com fulcro na proposta que o atenda integralmente 

e com preço justo, de forma a cumprir o disposto no art. 3º da Lei 8.666/93 qual seja: 

a obtenção da proposta mais vantajosa.  

 

Para que o processo tenha um fluxo eficaz e seguro é importante que todas as questões 

apresentadas, independentemente da sua proporção ou relevância, sejam decididas 

motivadamente para assegurar os princípios da impessoalidade, eficiência, supremacia 

do interesse público e moralidade.  

 

Destaca-se, também, o entendimento das administrativistas Tatiana Camarão, 

Cristiana Fortini e Maria Fernanda Pires: 

 

O processo administrativo protege o particular, ensejando uma atuação 

mais transparente da Administração. Protege também porque garante o 

contraditório, estabelecendo formas para que o interessado se defenda e 

esclareça algum fato antes da decisão da autoridade competente, e concorre 

para uma atuação administrativa mais transparente, na medida em que 

exige a motivação como condição de validade de qualquer ato. E, como 

consequência da transparência da atuação administrativa, teremos maiores 

possibilidades de participação do cidadão. (Processo administrativo: 

comentários a Lei 9.874/1999 / Cristiana Fortini, Maria Fernanda Pires de 

Carvalho Pereira, Tatiana Martins da Costa Camarão. 3ed. Belo Horizonte: 

Fórum, 2012, p. 33) (destacamos) 

 

A segurança jurídica se fortalece com a observância das disposições ao instrumento 

convocatório e não se trata de forma alguma de se exigir formalismo exacerbado, mas 

de agir com seriedade e responsabilidade.  

 

“A elaboração de um Termo de Referência ou Projeto Básico se equipara ao 

trabalho de um alfaiate, que é um profissional especializado na arte da 

criação de roupas, de forma artesanal e sob medida, ou seja personalizada, 

sem se ater ao modelo e tamanho padrão. Nesse sentido, o Termo de 

Referência ou Projeto Básico deve ser elaborado de acordo com cada 
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demanda, ou seja, o “setor requisitante” deve moldar o instrumento ao corpo 

do objeto”.  

 

De tal sorte, trabalho tão esmerado e relevante não pode ser desconsiderado, exigindo 

a atuação precisa do pregoeiro e que se paute pelos princípios aplicáveis em especial a 

da VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 

 

E há previsão expressa na Lei 8.666/93, cuja aplicação se dá subsidiariamente no 

pregão, em seu art.41 de tal determinação:  

 

“Art.41 – A Administração não pode descumpri as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada.” 

Numa tentativa desesperada de se justificar a desclassificação do processador Intel 

Silver alegando os recursos Intel® Run Sure e Memória persistente Intel® Optane, seria 

um absurdo. Nenhuma dessas funcionalidades foram exigidas no edital, portanto não 

podem ser exigidas como constantes das propostas e o Silver  atende a todas exigências 

do instrumento convocatório além de ter um excelente custo benefício já que o de 

segunda geração é superior ou, num julgamento excessivamente rigoroso, pelo menos 

equivalente, por ser um processador mais recente do fabricante e possuir performance 

maior como já demonstrado acima.  

 

Caso contrário estaríamos diante de um elemento extremamente subjetivo que permite 

quaisquer possibilidades de excluir ou incluir a partir desse entendimento. Ora, a 

legislação pátria não permite tal absurdo, por isso consagrado o princípio da vinculação 

ao instrumento convocatório.  

 

Assim a única  interpretação legal permitida para que se julgue o processador como  

superior ou equivalente ao processador Gold é a checagem item a item do que foi 

considerado necessário  e exigível disposto no próprio edital. De tal sorte para ser 

julgado equivalente o Processador deve atender aos requisitos constantes do edital e 

para ser julgado superior ele deverá em algum dos itens elencados no edital apresentar 

melhor performance. E nada mais se admite!  

 

Desclassificação de proposta de licitante com base em critério não disposto 

claramente no edital. (....)Além disso, deliberou o Pleno no sentido de alertar 

a SR-GO/DF quanto à necessidade de que: a) “os critérios de 
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desclassificação de propostas dos licitantes sejam clara e objetivamente 

definidos no edital, conferindo-se a eles o devido destaque em face da 

importância atribuída aos critérios de julgamento, nos termos do art. 40, 

inciso VII, da Lei 8.666/1993”; b) “no julgamento das propostas, sejam 

observados os critérios estabelecidos no edital conjuntamente aos 

princípios que regem o procedimento licitatório e os processos 

administrativos em geral, sem descuidar do objetivo maior da 

licitação, que consiste na busca da proposta mais vantajosa para a 

Administração respeitados os parâmetros que tragam tratamento 

isonômico aos licitantes”. Acórdão n.º 2761/2010-Plenário, TC-

022.573/2010-0, rel. Min-Subst. Augusto Sherman Cavalcanti, 13.10.2010.  

 

 

Afinal não é possível que o instrumento convocatório fique a mercê do intérprete, é 

preciso que haja precisão nas especificações e respeito a elas, senão não seria 

necessário elenca-las. 

 

Não resta dúvida que uma vez indicados os requisitos retratadores da necessidade 

pública caberá a proponente demonstrar inequivocamente o atendimento integral a eles 

para ser merecedora de vencer o certame Neste sentido o Tribunal de Contas da União: 

 

“É obrigatória vinculação do contrato à proposta do contratado e aos 

termos da licitação realizada, ou aos termos do ato de dispensa ou de 

inexigibilidade de licitação. Nos termos do art. 41 da Lei nº 8.666/1993 a 

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

qual se acha estritamente vinculada.” Acórdão 1060/2009 Plenário.” 

(GRIFOS NOSSOS)   

 

O que, reitere-se, nos leva a necessidade de revogação da decisão proferida de 

desclassificar a RECORRENTE – DRIVE A, já que com fulcro no princípio da vinculação 

ao instrumento convocatório, ofertou proposta em estrita conformidade com o mesmo, 

zelando pelo interesse público envolvido.  

 

III.3 – DAS CONSEQUÊNCIAS  NEFASTAS DA DESCLASSIFICAÇÃO DA 

RECORRENTE, DO REAL E EMINENTE DANO AO ERÁRIO E DA AFRONTA AOS 

PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA 
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As consequências para a desclassificação da RECORRENTE são danosas para o 

interesse público que está em risco eminente de adquirir equipamento, no mínimo 

equivalente ao da RECORRENTE com um custo mais alto em mais de meio milhão de 

reais, quase 27% superior.  

Analisemos as propostas :  

 

EMPRESA  VALOR FINAL DA PROPOSTA  

RECORRIDA – DECISION R$  2.535.750,00 

RECORRENTE – DRIVE A  R$ 1.996.999,98 

DIFERENÇA  R$ 596.700,00 

 

Diante de tais circunstâncias, resta claro que a empresa dispõe de todas as condições 

exigidas, tecnicamente o produto ofertado é impecável, totalmente adequado para 

atender à empresa, configurando o melhor preço da RECORRENTE. Esse é mais um 

elemento que corrobora a obrigação da entidade de rever a decisão e alterá-la, posto que 

os interesses envolvidos nas contratações públicas que são irrenunciáveis não sejam 

feridos de morte com uma contratação muito mais cara da que legal e possível, ofertada 

pela RECORRENTE – DRIVE A.  

Na verdade, chega a nos causar perplexidade e estarrecimento que uma empresa como 

a PRODABEL se disponha  a celebrar uma contratação quase 27% mais cara do que a 

melhor proposta,  sendo que a melhor proposta oferece equipamento que atende 

plenamente o edital e oferece o melhor custo vs benefício para o erário público. 

Mas, em última hipótese a empresa RECORRENTE, se alterada a decisão de 

desclassifica-la,  se compromete a entregar o processador Intel Gold, apesar de acreditar 

que o processador que ofereceu tem melhor performance para a empresa, com o mesmo 

valor final apresentado com o processador Silver.   

Importante ainda, relembrarmos que as licitações que ferem os princípios da 

economicidade e da eficiência podem gerar consequências sérias para o erário, para a 

empresa e para todos os envolvidos. 

 

A realização de licitação de objeto manifestamente antieconômico enseja a 

nulidade do procedimento licitatório e a necessidade de revisão do projeto 

básico, com fundamento no art. 23, § 3º, da Lei nº 8.666/1993. 
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Acórdão 874/2007 Segunda Câmara (Sumário) 

 

Neste mesmo diapasão: 

 

A caracterização da antieconomicidade da aquisição pode ocorrer quando 

se verifica que, não fosse a precariedade dos estudos supostamente 

realizados para especificação do objeto, os quais conduziram à escolha de 

características presentes em um único equipamento, haveria possibilidade 

de a licitação realizada ter previsto características mínimas, presentes em 

outros modelos, que, assim especificadas, resultariam na ampliação da 

competição, com o comparecimento de mais de um licitante e com o efetivo 

oferecimento de lances, em legítimo ambiente concorrencial, visando à 

contratação mais vantajosa, conforme objetivado na modalidade pregão. Foi 

esse o entendimento defendido pelo relator, ao apreciar representação que 

suscitou possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços n.º 016/2006, conduzido pela Coordenação-Geral de 

Logística do Ministério da Justiça, tendo por objeto a aquisição de detectores 

portáteis de traços de substâncias ilícitas, com entrega descentralizada, 

para equipar penitenciárias federais do Departamento Penitenciário 

Nacional (Depen/MJ). A representante aduziu ter havido direcionamento da 

licitação, com a inclusão de exigência relativa à capacidade de detecção de 

agentes utilizados em guerras químicas, o que culminou no comparecimento 

de apenas uma única empresa ao pregão (EBCO Systems Ltda.). 

Por meio do Acórdão n.º 1.198/2008, o Plenário determinou a anulação da 

ata de registro de preços e a realização de audiências. Naquela assentada, 

ao anuir ao encaminhamento proposto, o relator ressaltou a reprovabilidade 

da conduta do então Coordenador-Geral de Políticas, Pesquisa e Análise da 

Informação do Depen, que, consoante as provas coligidas ao processo, 

utilizou-se indevidamente de trabalho acadêmico para motivar a aquisição 

de equipamento “tri-mode”. No voto apresentado na Sessão de 19/05/2010, 

o relator destacou que os elementos aduzidos não infirmam as conclusões 

anteriores de que: a) houve motivação inadequada da necessidade de 

utilização, em presídios federais, de equipamento para detectar armas 

químicas; 

b) as especificações do equipamento objeto do Pregão Eletrônico n.º 

016/2006 (SRP), cujas características exclusivas de detecção tripla 
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(narcóticos, explosivos e armas químicas), em um mesmo aparelho, e, 

especialmente, dos gases e produtos químicos industriais, são as mesmas 

encontradas nos manuais técnicos da fabricante Smiths Detection; e c) não 

havia outro fabricante nacional ou mundial, além da Smiths Detection, para 

detector portátil “tri-mode” (detecção, em um mesmo aparelho, de narcóticos, 

explosivos e armas químicas), capaz de fornecer equipamento que 

atendesse integralmente às características fixadas pelo edital. 

Para o relator, a contratação foi antieconômica, uma vez que os 

equipamentos para detecção de tão somente explosivos e narcóticos têm 

menor preço e maior número de fornecedores e, “tudo indica, poderia 

atender às necessidades do Sistema Penitenciário Nacional”. Nesse 

aspecto, “a licitação poderia ter-se iniciado com características mínimas que 

permitiriam, além de concorrência, cotação de preços por licitantes de 

modelos ‘bi-mode’, capazes de atender aos presídios com a detecção de 

drogas, narcóticos e explosivos, de menor valor, sem excluir detectores que 

também contemplassem armas químicas, os quais, para concorrerem, 

teriam de baixar preços”. Na ausência de concorrentes à licitação, “não 

houve interesse, por parte da EBCO Systems de, quem sabe, buscar junto 

ao fabricante, preço mais competitivo, o que, mais uma vez, pode reforçar a 

prática de aquisição antieconômica por parte dos gestores envolvidos”. Ao 

final, o relator propôs e o Plenário decidiu pela aplicação de multa. Acórdão 

n.º 1147/2010-Plenário, TC-032.097/2008-4, rel. Min-Subst. Augusto 

Sherman Cavalcanti, 19.05.2010. (DESTACAMOS)  

 

Ainda sobre o tema: 

 

Acórdão 4063/2015 Primeira Câmara - TCU- Responsabilidade. Ato 

irregular. Ato antieconômico. 

 

Incorre na prática de ato antieconômico o responsável que estabelece 

exigência impertinente ou irrelevante ao objeto da contratação e, 

posteriormente, aceita receber produto de qualidade inferior, em 

desconformidade com as especificações do edital de licitação. 

 

A inobservância desse princípio atrai ainda a afronta ao princípio constitucional da 

eficiência que “segundo Niebuhr (2006, p. 43), “a eficiência em licitações públicas gira em 
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torno de três aspectos fundamentais: preços, qualidade e celeridade”. Os preços 

relacionam-se diretamente com a economicidade (menor custo) ligando esta à eficiência, 

a celeridade refere-se ao menor prazo possível entre a publicação do ato convocatório e o 

recebimento do objeto adquirido ou do serviço contratado e a qualidade, por seu turno, 

diz respeito a padrão de desempenho e, por isso, embute um fator de subjetividade.”2 

 

E mais a frente continua o eloquente artigo do Prof. Magno Antônio da Silva em seu 

artigo “O conceito de eficiência aplicado às licitações públicas: uma análise teórica à luz 

da economicidade”:  

 

“Segundo Tremel (2001, p. 1), o “princípio da eficiência nada mais é do que 

o princípio implícito da economicidade”. Na mesma linha de raciocínio, 

Justen Filho (2005, p. 54) complementa a assertiva supracitada ratificando 

que a “economicidade significa o dever de ser eficiente”3 

Outro sodalício que também já reconhecia princípio em comento, ao lado dos demais 

ditames regentes da Administração Pública, era o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

que em acórdão fez a seguinte menção: 

 

a Administração Pública é regida por vários princípios: legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade (Const. Art. 37). Outros também 

evidenciam-se na Carta Política. Dentre eles, o princípio da eficiência. A 

atividade administrativa deve orientar-se para alcançar resultado de 

interesse público[2]. 

 

Óbvio a existência de risco real e iminente para o interesse público e para o erário diante 

da manutenção da decisão proferida de desclassificar uma proposta mais de meio 

milhão mais baixa, exatamente R$ 596.700,00 e que objetivamente atende a todos os 

requisitos do edital. 

  

Por todas as razões aduzidas não pode permanecer intacta a decisão proferida, não 

podendo o certame prosseguir sem sua alteração para cumprimento dos ditames legais 

e princípios aplicáveis.  

 

                                                        
2 https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/367/413 
 
3 https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/367/413 
 

https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/367/413
https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/367/413
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IV - DOS PEDIDOS  

Face ao exposto acreditamos que o Pregoeiro e sua equipe, continuarão atuando de 

forma lícita e adequada, modificando a decisão atacada, por não ter a empresa 

comprovado sua qualificação técnica, bem como pelo desatendimento técnico de sua 

proposta, comprometendo o interesse público envolvido. 

 

Por todo o exposto, a RECORRENTE requer: 

 

A) Sejam recebidas as razões do recurso ora apresentadas;  

 

B) Seja julgado totalmente Procedente o recurso, modificando a decisão prolatada 

que desclassificou a RECORRENTE DRIVE A já que sua proposta atende a todos 

os itens do edital, especialmente aos requisitos técnicos e ainda  tem o menor 

preço final, para atendimento aos princípios da legalidade, moralidade, 

supremacia do interesse público, economicidade e eficiência.  

 
C) Seja por fim, classificada em primeiro lugar a RECORRENTE DRIVE A e seja a 

ela adjudicado o objeto, coroando os princípios da supremacia do interesse 

público, da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, da economicidade e da 

eficiência, bem como as diretrizes instituídas no Regulamento de Licitações da 

empresa; 

 
D) Se, apenas “ad argumentandum”, entender v. s a. pela manutenção da decisão 

atacada, faça subir os autos à autoridade competente, nos termos do art. 32 do 

Decreto Municipal nº 10710/2001 para que reconsidere a decisão e promova 

consagração dos princípios e normas aplicáveis, nos termos do art. 109, da Lei 

8.666/93. 

 

E na insana hipótese do recurso ora apresentado ser julgado improcedente, não restará 

outra alternativa, senão a adoção das medidas judiciais e administrativas cabíveis. 

 

Por ser da mais alta Justiça!!!  

Pede e espera deferimento.   

  

 

Belo Horizonte, 28 de maio de 2020.  
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Renato Gomes Ferreira 

Representante Legal 

Drive A Informática Ltda 

 


