
Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRA RAZÃO :

ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO DO PREGÃO ELETRÔNICO SPR No 007/2022/DPE/PI – DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO PIAUÍ

PREGÃO ELETRÔNICO No 007/2022

TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº
30.506.467/0001-79,  com  sede  à  Rua  Tupinambas,  nº  570,  Jardim  da  Penha  Vitória/ES,  na  pessoa  de  seu
representante legal, vem, na forma do item 14.3 do Edital, apresentar tempestivamente suas CONTRARRAZÕES ao
Recurso Administrativo apresentado pela empresa 3S INFORMÁTICA LTDA em face da decisão de que declarou a
empresa vencedora no certame licitatório Pregão Eletrônico nº 007/2022.

1. DA SÍNTESE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

A  empresa  recorrida  participou  do  procedimento  licitatório  Pregão  Eletrônico  nº  007/2022,  classificando-se
vencedora para o item 02 - Lexmark mx310dn – Unidade de imagem – 50F0Z00.

Após consagração da mesma como vencedora, a empresa 3S INFORMÁTICA LTDA apresentou seu recurso contra a
referida decisão alegando, em síntese, que a proposta da TECHRIBOM não atendia ao exposto no Edital, tendo em
vista que referido suprimento deveria ser original e não compatível.

Melhor razão, todavia, não assiste ao recorrente.

2. DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA

Analisando  os  termos  do  Edital  e  Termo  de  Referência  é  possível  observar  que  foram exigidas  as  seguintes
especificações em relação aos itens cotados no certame licitatório:

“2.3. Como a impressora não está mais no período de garantia, podem ser adquiridos suprimentos originais ou
similares, desde que os similares atendam aos requisitos de bom funcionamento do equipamento e não cause
danos provenientes pela baixa qualidade dos tonners.
(...)
3. QUANTITATIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/VALORES DE MERCADO
3.1 Os suprimentos, devem ser dos modelos TONNER LEXMARK - MX310; UNIDADE DE IMAGEM P/ LEXMARK
MX310; HP - M127FN – 83A; BROTHER DCP – TN 2340; MFC-C8550 CDW – TN 328K; MFC-C8550 CDW – TN 328C;
MFC-C8550 CDW – TN 328M E MFC-C8550 CDW – TN 328Y.
3.2 Os tonners deverão ser de tamanho padrão ou superior, oferecendo a capacidade mínima variando entre 1.500
à 5.000 impressões, a depender da qualidade, tamanho e preenchimento de folha das impressões.
3.3 Poderão ser usados suprimentos não originais, desde que atendam aos mesmos requisitos de qualidade e
quantidade de impressões, não oferecendo risco de danos ao equipamento devido à baixa qualidade do suprimento
similar ao original.”

A empresa recorrida ofertou Lexmark mx310dn – Unidade de imagem – 50F0Z00 – marca Magic Print 50F0Z00.

Tem-se, assim, ATENDIDAS TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

Vejamos o que alegou a recorrente em seu recurso:

“Pois bem. No em apreço, dispõe o termo de referência anexo ao edital dispõe relativamente ao Lote 02:

Ou seja, em que pese a alegação de que o item 3.3 dizer que é possível a participação com suprimentos não
originais, todos aqueles em que essa permissão é possível esta devidamente indicado no edital.
Veja-se que não se trata de erro na planilha, pois, além da planilha supra apresentada (paginas 25 e 26 do edital),
o APENDICE A, também demonstra que para todos os demais itens era permitido ser suprimentos compatíveis,
menos para o Lote 02, veja-se:
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Assim,  tendo  ofertado  suprimento  de  marca/fabricante  diferente  da  LEXMARK,  a  proposta  da  Recorrida  NÃO
ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.”

Primeiramente, é preciso destacar que as razões recursais são ininteligíveis na medida em que constam espaços em
branco e ausência de onde no Edital estaria a exigência de originalidade do ITEM 02.

E obviamente, conforme redação colacionada do Termo de Referência, INEXISTE QUALQUER EXIGÊNCIA para a
originalidade do Item 02.

A exigência,  aliás,  de que algum produto seja  original  do fabricante deve ser  devidamente fundamentada no
processo licitatório

A lei de licitações prevê o seguinte acerca do assunto:

Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo
e, em particular, à seguinte seqüência:
[...] § 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas,
características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o
fornecimento  de  tais  materiais  e  serviços  for  feito  sob  o  regime  de  administração  contratada,  previsto  e
discriminado no ato convocatório.

Mais adiante, ao cuidar das compras, novamente enfocou o tema em seu art. 14 e art. 15. Veja-se:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
[...] § 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca.

O Tribunal de Contas de União, levando em conta os dispositivos acima evidenciados, já decidiu por reiteradas
vezes  pela  possibilidade  de  indicação  de  marca  no  edital  de  licitação.  Contudo,  o  TCU  confere  caráter  de
excepcionalidade à citada conduta. Assim, a orientação é no sentido de que há necessidade de apresentação, em
uma decisão prévia e fundamentada do gestor público, de elementos técnicos e/ou econômicos que justifiquem a
indicação da marca.

Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos:

A indicação ou a preferência por marca só é admissível se restar comprovado que a escolha é a mais vantajosa e a
única que atende às necessidades da Administração. A licitação não tem por objetivo, necessariamente, a escolha
do produto ou do serviço de melhor qualidade disponibilizado no mercado. Acórdão 559/2017-Plenário | Relator:
BENJAMIN ZYMLER ÁREA: Licitação | TEMA: Edital de licitação | SUBTEMA: Marca Outros indexadores: Qualidade,
Princípio da motivação

A  indicação  de  marca  no  edital  deve  estar  amparada  em  razões  de  ordem  técnica,  de  forma  motivada  e
documentada,  que  demonstrem ser  aquela  marca  específica  a  única  capaz  de  satisfazer  o  interesse  público.
Acórdão 113/2016-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS ÁREA: Licitação | TEMA: Edital de licitação | SUBTEMA:
Marca Outros indexadores: Exigência, Justificativa

A opção pela padronização nas aquisições, uma das hipóteses que autorizam a indicação de marca específica, deve
ser pautada em critérios objetivos e fundamentada em estudos, laudos, perícias e pareceres que demonstrem as
vantagens econômicas e a satisfação do interesse público com a medida. Acórdão 2829/2015-Plenário | Relator:
BRUNO DANTAS ÁREA: Licitação | TEMA: Edital  de licitação | SUBTEMA: Marca Outros indexadores: Requisito,
Princípio da padronização

Assim sendo, a indicação da marca/originalidade em procedimento licitatório somente deve ocorrer caso tal escolha
seja devidamente fundamentada por meio de critérios objetivos, laudos, perícias e pareceres, o que claramente
resta ausente no presente procedimento.

Temos, portanto, que no presente caso INEXISTE EXIGÊNCIA DE QUE O ITEM 02 SEJA ORIGINAL e, ainda que
existisse  (conforme  sustenta  a  recorrente)  tal  seria  completamente  ilícito,  uma  vez  que  não  há  nenhuma
justificativa, laudo, parecer técnico para embasar tal pedido na presente licitação.

Evidente, portanto, que o Recurso Administrativo deverá ser rejeitado.

3 DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer sejam recebidas as presentes contrarrazões para que seja mantida a decisão de
classificação da empresa TECHRIBOM e que seja adjudicado o Item 02 para a mesma.

Vitória/ES, 14 de setembro de 2022.

TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA
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Voltar Fechar
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