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AO EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AGUDO 
 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL nº 45/2021 

 

GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO 

LTDA. (GLOBAL), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 

na Rodovia Governador Mario Covas, 10.600 na cidade de 

Cariacica/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 89.237.911/0289-08, 

vem pelo presente, tempestivamente, apresentar 

CONTRARRAZÕES, em face do recurso interposto pela VERLIN 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (VERLIN), 

conforme razões abaixo. 

 

1. DOS FATOS 

 

A empresa GLOBAL, participou do pregão 45/2021, restando vencedora para o item 02, tendo 

sua proposta e habilitações aceitas para o presente certame, estando em plena conformidade com o 

estipulado em edital. 

 

Não satisfeita com o resultado do pregão e empresa VERLIN, apresentou recurso administrativo 

face a decisão do pregoeiro bem como proposta desta recorrida. 

 

A empresa VERLIN, resumidamente destaca em seu recurso que a proposta apresentada por esta 

recorrida não atende o edital quanto as informações de proposta apresentadas, sobre o Benchmark do 

processador. Assim a recorrente destaca que a GLOBAL deve ser inabilitada do presente edital por 

supostamente não atender tais exigências. No entanto, os apontamentos soerguidos pela recorrente são 

absurdos e não podem de forma alguma prosperar já que não correspondem à realidade dos fatos, conforme 

será demonstrado a seguir. 

 

 

 

 

https://hervaltech.pipedrive.com/organization/10494
https://hervaltech.pipedrive.com/organization/10494
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2. DO PLENO ATENDIMENTO QUANTO AOS REQUISITOS DO EDITAL 

 

A recorrente elenca em seu recurso que a empresa GLOBAL deixa de atender aos requisitos 

técnicos do edital para o lote 02 quanto ao Benchmark do processador. 

 

Para fins de esclarecimentos apresentamos em destaque a cláusula em questão a ser esclarecida: 

 

Deverá possuir 2 núcleos físicos, frequência base de 1.2Ghz, com 
características e desempenho equivalente ou superior ao índice de 5.000 
pontos registrado PassMark - CPU Benchmarks disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 

 

 

Inicialmente temos que a clausula supracitada em nenhum momento requer a apresentação de 

certificação quanto a performance do processador, apenas define que o processador ofertado deve possuir 

2 núcleos físicos, frequência base de 1.2Ghz, com características e desempenho equivalente ou superior ao 

índice de 5.000 pontos registrado PassMark. Ou seja, em nenhum momento é exigido que seja apresentado 

tal comprovação junto a proposta ou ainda considera esta informação como sendo uma certificação. Tal 

fato é obvio, pois dado que o site de benchmark é publico e de fácil acesso, a conferência pode ser feita em 

qualquer momento pela administração, permitindo assim a validação das características técnicas mínimas 

solicitadas em edital. 

 

Claramente a recorrente se confunde com a informação cristalina estabelecida junto da clausula em 

comento, e utiliza-se disso para desmerecer a proposta da licitante Global ao interpretar que esta 

comprovação seja uma certificação, quando não é, e por tanto não pode ser exigida com base no requerido 

junto a cláusula geral do item intitulada “Comprovações Técnicas”. 

 

Temos ainda que se porventura a administração entendesse necessário complementos de 

informações da proposta desta recorrida, seria possível a efetivação de diligências e ainda validação técnica 

da proposta durante o processo de homologação da solução ofertada. 
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Neste quesito a administração fez o correto ao manter classificada a proposta desta recorrida pois, 

permitiu ainda que um maior número de licitantes pudesse disputar e apresentar sua melhor condição para 

fornecimento dos equipamentos, havendo tratamento isonômico, diferente do proferido pela VERLIN. 

 

Não restam dúvidas de que para o presente edital, fora possível comprovar que a proposta da 

GLOBAL atendeu na completude aos requisitos do edital, de modo que as apontamento soerguidos pela 

recorrente, são equivocados e inverídicos, e por tanto tais aspectos não merecem em hipótese alguma ser 

considerados ou ainda acolhidos. 

 

3. DO DIREITO 

 

Por tanto ao observar as acusações que suscitam falhas na proposta e documentação apresentados 

pela GLOBAL, fica claro que a licitante não se ateve na integra aos documentos apresentados por esta 

recorrida e busca uma interpretação textual restritiva e até inexistente para sustentar tais apontamentos. Com 

isso e de maneira infundada, busca desmerecer a proposta da GLOBAL além de tentar adicionar requisitos 

não constantes no termo de referência. 

 

Inicialmente, é preciso esclarecer que a manifestação da intenção de recorrer é um ônus processual 

dos licitantes, ou seja, é dever do licitante, quando assim chamando, manifestar-se MOTIVADAMENTE 

acerca de sua intenção de interpor recurso administrativo em face da decisão do pregoeiro.  

 

Uma simples leitura dos aludidos dispositivos legais não deixa margem para qualquer dúvida de que 

a manifestação da intenção de recorrer deve ser devidamente motivada, o que não ocorreu no caso concreto.  

 

No particular, confira-se pertinente lição de Jair Eduardo Santana, in verbis:  

 
“O motivo ou a motivação aludida na lei somente pode ser aquela que se 
revista de conteúdo jurídico. O simples descontentamento não gera 
motivo legal. É comum – e compreensível, aliás – que o licitante vencido 
na disputa se mostre irresignado com a oferta de seu concorrente. Mas 
isso, por si só, não é bastante para se constituir no falado motivo jurídico. 
Por isso é que o recurso meramente protelatório ou procrastinatório 
deve ser, de pronto, rechaçado pela Administração Pública.” (grifo 
nosso) 
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A Administração não pode criar critério de julgamento não inserido no instrumento convocatório 

ou deixar de seguir os que já estão ali definidos, pois estaria malferindo o princípio do julgamento objetivo, 

vez que o “edital não pode transferir para a Comissão a definição dos critérios de julgamentos; estes devem 

estar previamente explicitados no edital, sob pena de entregar-se à subjetividade da Comissão o julgamento 

das propostas”1.  

 

Estipulados os critérios e exigências a serem obedecidos pelos licitantes, a Administração deve-lhes 

estrita observância, não sendo cabível evadir das regras que ela própria determinou e às quais aderiram os 

licitantes, conforme demonstrou o Voto proferido pelo Ministro GILSON DIPP no mandato de segurança 

8.411/DF: 

 

A propósito, apropriada é a citação do brocardo jurídico que diz "o edital é a lei do concurso". 

Nesse sentido, estabelece-se um vínculo entre a Administração e os candidatos, já que o escopo principal 

do certame é propiciar a toda coletividade igualdade de condições no ingresso no serviço público. Pactuam-

se, assim, normas preexistentes entre os dois sujeitos da relação editalícia. De um lado, a Administração. De 

outro, os candidatos. Com isso, é defeso a qualquer candidato vindicar direito alusivo à quebra das condutas 

lineares, universais e imparciais adotadas no certame. O recorrente ao se submeter ao concurso concordou 

com as regras previstas no Edital, não podendo agora se insurgir contra a referida previsão. 

 
 

Diante de tudo o que já foi exposto, não há o que se questionar a respeito da classificação da 

proposta da GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA., pois a mesma obedeceu a 

todas as determinações do ato convocatório, conforme foi demonstrado nos tópicos acima. 

 

Cabe ressaltar sobre o princípio da ECONOMICIDADE, onde é notório que a Constituição 

Federal de 1988 ampliou significativamente o universo de competências e atribuições do Sistema Federal de 

Controle Externo (arts. 70 a 75).  

 

 
1 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração pública, 2007, p. 539 
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Nesse novo cenário, a atuação do Tribunal de Contas da União — TCU, como órgão de controle 

externo, em íntima cooperação com o Congresso Nacional, engendra uma avaliação cada vez mais criteriosa 

dos gastos públicos.  

 

A propósito, o texto constitucional inseriu no ordenamento jurídico parâmetro de natureza 

essencialmente gerencial, intrínseco à noção de eficiência, eficácia e eficiência, eficácia e efetividade, 

impondo como um dos vetores da regular gestão de recursos e bens públicos o respeito ao princípio da 

economicidade, ao lado do basilar princípio da legalidade e do, também recém-integrado, princípio da 

legitimidade (CF, art. 70, ‘‘caput’’). 

 

Cumpre destacar que, apesar de o princípio em tela não se encontrar formalmente entre aqueles 

constitucionalmente previstos para a administração pública federal (art. 37, ‘‘caput’’), impõe-se 

materialmente como um dos vetores essenciais da boa e regular gestão de recursos e bens públicos.  

 

Ademais, é inegável que o princípio da economicidade se harmoniza integral e 

complementarmente com o recém-introduzido princípio da eficiência (EC nº 19/98), sendo deste, com 

efeito, corolário, e vice-versa, sem contar ainda que os documentos comprobatórios apresentados pelo pela 

GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, já foram objetos de aferição por esta 

administração não havendo qualquer motivo alheio a aceitabilidade da proposta. 

 

4. DO PEDIDO 

 

Requer que seja NEGADO provimento ao recurso administrativo interposto pela licitante 

VERLIN, no pregão presencial nº 45/2021, pelos fundamentos discorridos nas contrarrazões, ora 

apresentadas, mantendo in totum a decisão recorrida. 

 

Dois Irmãos/RS, 20 de dezembro de 2021. 
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