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 DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Processo nº: 0372/2018 – PRESI/AL 

Referência: Pregão Eletrônico nº 002/2019-CPL/ALAP 

Objeto: Aquisição de equipamentos de infraestrutura de rede para atender às 

necessidades atuais da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 

Recorrente: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP 

Recorrido: Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 

 

 

I.  DAS PRELIMINARES 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela licitante 3D PROJETOS E 

ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA - EPP, com fundamento nas Leis Federais nº 

8.666/93 e 10.520/02, TEMPESTIVAMENTE, contra ato de desclassificação, no Pregão 

em epígrafe. 

O presente julgamento de recurso será analisado considerando os termos do 

recurso impetrado, juntamente com as contrarrazões apresentadas, 

TEMPESTIVAMENTE, pela licitante D R G COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA LTDA. 

Tais documentos encontram-se disponíveis para consulta no sítio: 

www.comprasgovernamentais.gov.br, e fisicamente constantes do processo nº 

0372/2018-PRESI/AL. 

Em sede de admissibilidade recursal, destacamos que a recorrente preencheu os 

pressupostos de legitimidade, tempestividade, interesse processual, fundamentação, 

pedido de reconsideração de decisão.  

 

II. DOS FATOS 

A empresa recorrente participou do certame licitatório deflagrado, tendo como 

objeto a aquisição de equipamentos de infraestrutura de rede para atender às 

necessidades atuais da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.  

Após a recorrente apresentar o menor preço, apresentando a sua documentação 

e passar por extenso crivo da administração pública, a mesma foi declarada inabilitada, 

ao argumento de que a licitante não atendeu ao descrito no Termo de Referência. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


  

 

Página 2 de 8 

 

Após análise do setor competente pela elaboração do Termo de Referência – 

Anexo I, bem como análise da documentação exigida para qualificação econômico-

financeira, a decisão foi pela desclassificação da empresa visto a mesma não atender 

em sua totalidade o exigido no termo de referência, no que diz respeito ao lote 06 e 07. 

 

III. DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

As alegações da recorrente, resumidamente, são as seguintes: 

Nobre Julgador, em que pese tenha apresentado proposta dentro das 

especificações técnicas contidas no instrumento editalício – Termo de Referência – 

Anexo I -, bem como atendido integralmente as exigências no que tange à capacidade 

de operação dos equipamentos, a Recorrente foi arbitrária e equivocadamente 

desclassificada do certame, o que não se pode admitir, eis foram atendidas 

integralmente as especificações editalícias. Ora, como bem se sabe, os procedimentos 

de natureza administrativa devem obedecer, de forma integral, os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência previstos no artigo 37 

da Constituição Federal da República, senão vejamos: (grifei) 
Art. 37. A administração pública direta e in direta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

Ademais, o artigo 1º da Lei 8.666 de 1993 – Lei de Licitações – 
estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes à obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. 
Além dos órgãos da Administração direta, submetem-se a Lei 8.666/93 
os órgãos da Administração indireta, sociedades de economia mista e 
demais entidades controladas diretamente pela União, Estado, DF, 
Municípios e os administrados - pessoas jurídicas e físicas. 
Ademais, no que tange a contratação junto à Administração Pública, 
todos se submetem à Lei 8.666 de 1993 e esta DEVE ser integralmente 
cumprida, respeitada e velada. 

Os preceitos básicos que devem ser observados e respeitados estão previstos no artigo 
3º da lei supracitada e este dispõe que: 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 

§ 1o É vedado aos agentes públicos: 
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I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo (…). 
Há que se destacar, ainda, o previsto no artigo 4º da mesma Lei que 
preconiza: 
Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou 
entidades a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel 
observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei. 

Nessa toada, vale ressaltar, ainda, que o Decreto n. 5.450/05 determina, tal qual previsto 
na carta magna, que a licitação realizada na modalidade de pregão eletrônico deve observar 
estritamente os princípios básicos a que se sujeita a administração pública, mormente o do 
julgamento objetivo, verbis: 

Art. 5º A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos 
princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, vinculação 
ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos 
princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e 
proporcionalidade. 
De mais a mais, repise-se, que a aludida legislação dispõe que a 
administração deve fiel observância do procedimento previamente 
estabelecido, senão vejamos: 
Art. 7º Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do 
procedimento estabelecido neste Decreto, podendo qualquer 
interessado acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por 
meio da internet. 

Destaco que as razões da recorrente foram analisadas em sua integralidade e 

encaminhadas a área demandante em igual teor à apresentada no Sistema Comprasnet, sendo 

transcrito acima apenas alguns de seus trechos. 

 

IV.  DO PEDIDO DA RECORRENTE 

Requer a Recorrente: 
“Portanto, devidamente demonstrada a irregularidade da 
desclassificação da Recorrente do certame, requer-se que Vossa 
Senhoria se digne a afastar a aludida desclassificação, acolhendo-a, 
consequentemente, como vencedora do certame, tendo em vista que a 
sua proposta não só observou todas as exigências constantes na 
legislação específica aplicada ao caso (edital e em seus anexos), como 
as SUPEROU, mediante oferta de produto de qualidade e capacidade 
superior ao exigido.”; 

 

V. DAS CONTRARRAZÕES 

Diante das alegações da recorrente, a contrarrazoante D R G Comércio e 

Serviços, CNPJ 10.348.741/0001-11, apresenta seus argumentos que foram 

integralmente analisados e encaminhados a área demandante em igual teor ao 

apresentado no Sistema Comprasnet, sendo transcrito abaixo alguns de seus trechos: 
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A CONTRARAZOANTE faz constar o seu pleno direito as 

Contrarrazões ao Recurso Administrativo devidamente fundamentado 

pela legislação vigente e as normas de licitação. 

A CONTRARAZOANTE solicita que o Ilustre Sr Pregoeiro e esta douta 

comissão de Licitação da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ conheça o 

RECURSO e analise todos os fatos apontados, tomando para si a 

responsabilidade do julgamento. 

Do Direito as CONTRARRAZÕES: 

(...) 

XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação da razões do 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos;  

Decreto N° 5.450/2005, Artigo 26 

Art. 26. 

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão 

pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 

manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 

de três dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-

razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

3- DOS FATOS: 

Da manutenção da desclassificação da licitante 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA 

LTDA –EPP pelo não atendimento dos LOTE 02 do edital em epígrafe. 

A licitante 3D PROJETOS não atende para a oferta do ITEM 06 e 07 do LOTE 02 nos seguintes quesitos: 

a) Sobre o ITEM 06 – SWITCH POE+ da marca DLINK e ITEM 07 - NGFW da marca SONICWALL 

proposto pela licitante 3D PROJETOS, não foi informado na proposta o número de suporte para abertura 

de chamado e nem como será realizado o suporte ON SITE. 

O edital solicita: 

7 – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

7.2. - Os equipamentos descritos do item 06 a 09 terão garantia mínima de 12 (doze) meses ON SITE a 

contar do recebimento definitivo do bem; 

7.5 - Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar um número de contato telefônico, 

preferencialmente DDG (0800) ou ON LINE através do suporte no site do fabricante ou fornecedor, para 
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abertura de chamado técnico, que deverá ser identificado por um número, data e hora, para que o 

mesmo possa ser devidamente acompanhado; 

O edital é claro, o suporte deve ser 12 meses ON SITE dado por preferencialmente DDG (0800) ou ON 

LINE através do suporte no site do fabricante ou fornecedor. 

O detalhe é que tanto SONICWALL quanto DLINK por ter uma formatação de venda por canais e 

distribuidores, trabalha com suporte de RMA (Return Merchandise Authorization)e não trabalha com 

suporte ON SITE. Na pratica, se depender do fabricante em caso de falha do produto o mesmo deve ser 

enviado para reparo e precisa inclusive de autorização de retorno de mercadoria. Um exemplo disso é 

explicado no próprio sitio de suporte do fabricante DLINK: https://www.dlink.com.br/garantia/ e no sitio do 

fabricante SONICWALL na aba REPAIR AND RETURN: https://www.sonicwall.com/support/support-

services/#toggle-id-5  

Neste caso, o suporte ON SITE é de responsabilidade total de seus canais e distribuidores. Neste caso a 

licitante 3D PROJETOS não informou quem será o responsável pelo suporte e como será com base no 

que foi solicitado em edital e por isso sua proposta não atende aos requisitos do edital. 

b) Sobre o ITEM 07 NGFW da marca SONICWALL proposto pela licitante 3D PROJETOS possui 

diversos PART NUMBERS que juntos compõe as características capazes de atender aos requisitos 

mínimos deste edital. Porém, a licitante 3D PROJETOS em sua proposta, limitou-se a informar apenas o 

modelo BASE do APPLINCE NSA 2650 e não informou quais PART NUMBERS serão contemplados na 

entrega e estão inclusos para atender ao que foi solicitado. 

Se seguirmos a simples lógica de que será entregue apenas o APPLIANCE base da marca SONICWALL 

modelo NSA 2650 e nenhum adicional de PART NUMBER então a proposta não atende aos requisitos do 

edital. 

 

c) No que se refere a atestado de capacidade técnica, o edital solicita: 

13.1.3 – Da Qualificação Técnica: 

a) As licitantes deverão apresentar, no mínimo, 1 (um) Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica, 

expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante tenha fornecido 

satisfatoriamente os materiais, conforme especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do 

presente Edital; 

 Os ATESTADO DE CAPACIDADE indicados pela licitante 3D PROJETOS não acusão qualquer 

experiência para fornecimento e suporte de NGFW (NEXT GENERATION FIREWALL) conforme solicita o 

edital e por esse motivo a proposta não atende aos requisitos do edital 

VI. DA ANÁLISE DO PREGOEIRO 

Cumpre dizer, desde logo, que as decisões tomadas no contexto deste processo 

licitatório, cujo instrumento convocatório é o Edital nº 002/2019-CPL/ALAP, estão em 

perfeita consonância com o que manda a lei, tendo sido observada a submissão aos 

princípios da Legalidade, da Razoabilidade, Celeridade e Eficiência. 

 

Partindo do entendimento de que a Administração deve atuar primando não 

somente pela Legalidade como também pela celeridade em todos os seus 
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cometimentos, neles incluídos os processos licitatórios. O interesse público demanda a 

eficiência da Administração, a qual deve mostrar-se pronta tanto para acudir as 

demandas da sociedade como para suprir as próprias necessidades 

Quanto as alegações expostas pela recorrente 3D PROJETOS E ASSESSORIA 

EM INFORMÁTICA LTDA - EPP, que sua desclassificação irregular e requer que se 

digne a afastar a aludida desclassificação, acolhendo, consequentemente, como 

vencedora do certame. 

Primeiro ponto, em relação a sua proposta, vale destacar que o Termo de 

Referência item 06 SWITCH POE + da marca DLINK e item 07- NGFW da marca 

SONICWALL proposto pela licitante, não foi informado na proposta o número de 

suporte para abertura de chamado e nem como será realizado o suporte ON SITE.  

 

Segundo ponto, sobre a GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, o edital é claro 

nos itens:  

7.2. - Os equipamentos descritos do item 06 a 09 terão garantia mínima de 12 (doze) 

meses ON SITE a contar do recebimento definitivo do bem; 

7.5 - Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar um número de 

contato telefônico, preferencialmente DDG (0800) ou ON LINE através do suporte no 

site do fabricante ou fornecedor, para abertura de chamado técnico, que deverá ser 

identificado por um número, data e hora, para que o mesmo possa ser devidamente 

acompanhado; 

O suporte deve ser 12 meses ON SITE dado por preferencialmente DDG (0800) ou ON 

LINE através do suporte no site do fabricante ou fornecedor. 

O detalhe é que tanto SONICWALL quanto DLINK por ter uma formatação de venda por 

canais e distribuidores, trabalha com suporte de RMA (Return Merchandise 

Authorization) e não trabalha com suporte ON SITE. Na pratica, se depender do 

fabricante em caso de falha do produto o mesmo deve ser enviado para reparo e 

precisa inclusive de autorização de retorno de mercadoria. Um exemplo disso é 

explicado no próprio sitio de suporte do fabricante DLINK: 

https://www.dlink.com.br/garantia/ e no sitio do fabricante SONICWALL na aba REPAIR 

AND RETURN: https://www.sonicwall.com/support/support-services/#toggle-id-5  
 

Neste caso, o suporte ON SITE é de responsabilidade total de seus canais e 

distribuidores. Neste caso a licitante 3D PROJETOS não informou quem será o 

responsável pelo suporte e como será com base no que foi solicitado em edital e por 

isso sua proposta não atende aos requisitos do edital. 

b) Sobre o ITEM 07 NGFW da marca SONICWALL proposto pela licitante 3D 

PROJETOS possui diversos PART NUMBERS que juntos compõe as características 
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capazes de atender aos requisitos mínimos deste edital. Porém, a licitante em sua 

proposta, limitou-se a informar apenas o modelo BASE do APPLINCE NSA 2650 e não 

informou quais PART NUMBERS serão contemplados na entrega e estão inclusos para 

atender ao que foi solicitado. 

Se seguirmos a simples lógica de que será entregue apenas o APPLIANCE base da 

marca SONICWALL modelo NSA 2650 e nenhum adicional de PART NUMBER então a 

proposta não atende aos requisitos do edital. 

c) No que se refere a atestado de capacidade técnica, o edital solicita: 

 

13.1.3 – Da Qualificação Técnica: 

a) As licitantes deverão apresentar, no mínimo, 1 (um) Atestado ou Declaração de 

Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove que a licitante tenha fornecido satisfatoriamente os materiais, conforme 

especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do presente Edital;  

Os ATESTADO DE CAPACIDADE indicados pela licitante 3D PROJETOS não acusão 

qualquer experiência para fornecimento e suporte de NGFW (NEXT GENERATION 

FIREWALL) conforme solicita o edital e por esse motivo a proposta não atende aos 

requisitos do edital 

A administração pública deve prezar pelo interesse público, desde que não haja 

prejuízo, e em atenção ao princípio da finalidade do procedimento licitatório, que é a 

escolha da proposta mais vantajosa, além do princípio da competitividade. 

 

VII. DA DECISÃO 

De acordo com à análise da equipe técnica, juntamente com este pregoeiro, 

demonstrado ao norte, e de sem nada mais a evocar, conheço o recurso interposto pela 

3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFMORMÁTICA LTDA - EPP, ora 

RECORRENTE, para negar-lhe provimento, visto não atender as exigências 

editalícias do Pregão Eletrônico 002/2019-CPL/ALAP. 

 

VIII.   ENCAMINHAR  

 

Esta decisão para apreciação do Diretor de Administração da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amapá, e após, sua devida publicação no portal desta Casa de 

Leis, no site www.al.ap.gov.br/transparencia/ no link licitação, Pregão Eletrônico 

002/2019 – CPL/ALAP – Licitações e publicações, e no site COMPRASNET, sem 

prejuízo das medidas necessárias à notificação da empresa participantes do certame, 

em cumprimento ao § 4º do art. 109 da Lei nº. 8.666/1993, subsidiária à Lei do Pregão. 

http://www.al.ap.gov.br/transparencia/
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Macapá/AP, 23 de abril de 2019. 

 

 
 

Francilei Maciel Tavaris 
Pregoeiro - AL 

 
 
  
 


