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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CRC RJ 
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017 

A/C: Comissão Permanente de Licitação 
 
REF: CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017 

 
LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Getúlio Vargas N 1.063 S201 na 

cidade de Joinville-SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.628.132/0001-00, neste ato representada por seu Representante 
Legal o Sra. Eliana Gabriela Perez Alvarez, Diretora, devidamente qualificado no presente processo vem na forma da 
legislação vigente em conformidade com o Art. 4º, XVIII da Lei n.º 10.520/02, para, tempestivamente, interpor estas 
CONTRARAZÕES, ao recurso apresentado pela empresa PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA - EPP, perante essa distinta 
Comissão que de forma absolutamente coerente declarou nossa empresa CONTRARRAZOANTE vencedora do processo 

licitatório em pauta. 
 

I - DO OBJETO DESTAS CONTRA-RAZOES 
 

A empresa Recorrente alega em apertada síntese a recorrente os seguintes pontos:  
 

ACERCA DA HABILITAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA: 
Reza no edital: 
Item 12- DA HABILITAÇÃO 
Subitem 12.2.3. Qualificação Técnica  
 

“a) apresentar atestado comprovando que a licitante forneceu produtos/equipamentos semelhantes ao objeto 
deste edital, sendo expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, contendo 
número do CNPJ, com firma reconhecida do responsável, telefone e endereço para que o CRCRJ possa realizar 
diligências, conforme modelo (Anexo VIII)”  
 

Após visita ao CRC/RJ, constatamos que a empresa LICITEC TECNOLOGIA EIRELIEPP apresentou documentação da 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto / SP = Secretaria da Saúde para comprovação da exigência técnica acima, 
atestando o fornecimento de 03 Servidores, marca HP, modelo DL380E G8.  
Ocorre que o equipamento fornecido conforme o atestado apresentado não guarda equivalência com o objeto 
licitado (unidade de fita LTO5).  

O que é um SERVIDOR ? É uma máquina mais sofisticada e possui um S.O. de rede responsável pelo gerenciamento 
de Usuários da rede, controlando diretamente o acesso aos periféricos e arquivos compartilhados com 
impressoras, modens ou discos.  

O que é uma UNIDADE DE FITA? Uma unidade de fita, é um dispositivo de armazenamento de dados que lê e 
escreve dados armazenados numa fita magnética. É usado tipicamente para arquivar dados armazenados em HDs. 

Conclusão: Servidores e Unidade de Fita são produtos distintos, com finalidades diferentes e necessidade de 
conhecimento técnicos específicos para sua comercialização, instalação e manutenção. 
 

As razões do recurso interposto pela Recorrente não devem prosperar, e tem estas contrarrazões o objetivo de afastar 
de maneira contundente e de forma irrefutável tais pretensões, pois descabidas fática e juridicamente. 
 

II DOS FATOS: 
  

1. A RECORRIDA é uma empresa séria e, como tal, preparou sua proposta totalmente de acordo com o edital, 

apresentando seu melhor preço, que foi prontamente aceito por essa Administração.  
 

2. Não se sustentam os argumentos apresentados pela empresa recorrente como demonstraremos a seguir: 
 

  

O Referido Pregão Eletrônico no seu edital estabelece: 
 

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que se regerá pela Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária 
da Lei nº 8.666/1993, e respectivas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente 
edital. 
 

A Lei n° 8.666/1993 pode ser verificada no site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm


 
 
A mesma estabelece no Artigo 30 II o seguinte: 
 

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 

que se responsabilizará pelos trabalhos;” 
 

Conforme solicitado no edital, é exigido: 
 

12.2.3. Qualificação Técnica 
 

a) apresentar atestado comprovando que a licitante forneceu produtos/equipamentos semelhantes ao objeto deste 
edital, sendo expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, contendo número do CNPJ, 
com firma reconhecida do responsável, telefone e endereço para que o CRCRJ possa realizar diligências, conforme modelo 

(Anexo VIII) 
 

Como bem explicitado é exigido um Atestado que comprove o fornecimento de produtos/equipamentos semelhantes 
ao objeto deste edital, então vamos analisar o significado da palavra “semelhante”: 
 

De acordo com o Dicionário Aurélio (https://dicionariodoaurelio.com/semelhante ) a palavra “semelhante” tem o 

seguinte significado: 
 

1 - Homem, animal, considerado em relação aos outros homens, aos outros animais da mesma espécie.  
2 - semelhante a:  igual, idêntico, comparável a. 
3 - Que tem semelhança com outrem ou outra coisa. 

4 - Parecido; análogo; idêntico. 
5 - Tal, desta espécie. 
6 - Igual, da mesma natureza, da mesma qualidade. 
7 - Diz-se de duas figuras cujos ângulos são iguais e os lados correspondentes proporcionais.  
 

De acordo com o Dicionário Michaels: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=okEKo : 
 

 

https://dicionariodoaurelio.com/semelhante
http://michaelis.uol.com.br/busca?id=okEKo


 
 
 
De acordo com o Dicionário On-Line: https://www.dicio.com.br/semelhante/ : 

 

 
 

Em momento algum o Edital solicita Atestado no qual o produto apresentado seja IGUAL ao objeto licitado, pelo 
significado da palavra “semelhante” pode ser apresentado qualquer atestado de fornecimento de PRODUTO 
“comparável, Parecido, desta espécie, da mesma natureza, da mesma qualidade, Que apresenta semelhança ou 
características comuns em relação a outro ser ou a outra coisa, algo ou alguém de mesma espécie ou natureza , 

análogo”  
 
O atestado apresentado pela nossa empresa é relativo a Servidor de Rede marca HP modelo DL380E G8 
(https://www.hpe.com/h20195/V2/Getdocument.aspx?docname=c04128166 ), no qual inclusive podem ser instalados 
drivers de LTO): 

 
HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 Tape Drive in 1U Rack-mount Kit C0L99A 
HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6650 SAS External Tape Drive EH964A 
HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 External Tape Drive EH970A 
 

Entendemos que este produto é perfeitamente considerado semelhante, uma vez que pertence a mesma espécie de 
produtos, a mesma natureza, da mesma qualidade, e de tecnologia similar.  

 

https://www.dicio.com.br/semelhante/
https://www.hpe.com/h20195/V2/Getdocument.aspx?docname=c04128166


 
 
 
O principal objetivo do ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, é conforme a lei 8.666/1993 que seja possível comprovar:  
 

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação” 
 

A atividade principal de nossa empresa é: CNAE 4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e 
suprimentos de informática. 
 

Caraterísticas: Como comprovamos anteriormente um Servidor de Rede possui caraterísticas  compatíveis e análogas a 
um Drive LTO. 
 

Quantidades: Apresentamos atestado com 03 servidores. 
 

Por tanto o nosso ATESTADO DE CAPCIDADE TÈCNICA atende e supera as exigências editalícias.  
 
A empresa Recorrente alega também: 
 
Não bastasse a irregularidade acima, também, não foi comprovada a oferta de garantia de 03 anos exigida no edital. 

 
O produto ofertado pela nossa empresa é da marca TANDBERG modelo 3520-LTO 
Especificações do Fabricante: http://www.overlandstorage.com/products/lto-external-drives/index.aspx#top  
 
Podemos observar no folder do fabricante que a garantia padrão para este modelo é de Standard Warranty 3-year 

return to factory 
 

 

http://www.overlandstorage.com/products/lto-external-drives/index.aspx#top


 
 
Anexamos também e-mail recebido do suporte técnico da TANDBERG DATA Brasil, confirnmando a garantia de  03 anos. 
 

Por tanto a garantia solicitada de 03 anos do fabricante é integralmente atendida. 
 

III – CONCLUSÃO: 
 
Diante do exposto, requer seja recebido o presente recurso e no mérito: 

 
a) Seja declarada a IMPROCEDÊNCIA do pedido da empresa PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA - EPP e que seja 

mantida como vencedora a empresa LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP. 
 
b) Na sequência seja dado andamento ao procedimento licitatório, com adjudicação em favor da empresa LICITEC 

TECNOLOGIA EIRELI - EPP. 
 

c) Seja julgado o recurso de forma ISONÔMICA, com estrita observância do edital do certame e da legislação em 
vigor. 
 

d) Ressaltamos ainda que caso não seja dado procedência ao nosso pedido, certamente buscaremos a tutela de 
nosso direito na esfera judicial. 

 
Nesses termos pede e espera deferimento. 
 
 

Joinville 28 de junho de 2017. 
 

 
 

 
 

________________________________________________ 
LICITEC TECNOLOGIA EIRELI - EPP 

Eliana Gabriela Perez Alvarez 
CPF: 048.545.529-30 
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