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Ao 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017 
Rua 1º de Março, 33 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – Cep: 20.010-000 
Telefone: (21) 2216-9595 – Fax: (21) 2216-9619 
Site: www.licitacoes-e.com.br – código: 667529 - Data: 25/04/2017 
 
 
 
A Empresa PRIMEIRO TIME INFORMÁTICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº. 06.012.469/0001-27, estabelecida na Rua Conde de Bonfim, nº. 211, sala 807, 
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, através de seu Representante Legal infra-assinado, por seu 
representante legal infraassinado, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “ a “, 
do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666 / 93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de 
interpor: 

 
RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO PRÓPRIO 

 
Contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou habilitada a licitante 
LICITEC TECNOLOGIA EIRELI-EPP para o lote 01, apresentando no articulado as 
razões de sua irresignação. 
 
 
DOS FATOS SUBJACENTES 

 
Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional susografado, a 
recorrente e outras licitantes, dele vieram participar. 
Sucede que, após a análise da proposta comercial apresentada pelos licitantes, a 
Comissão de Licitação culminou por julgar habilitada a empresa LICITEC 
TECNOLOGIA EIRELI-EPP, para o lote 01, em total desacordo com as normas 
editalícias. 
 
Registramos intenção de recurso tempestivamente, sob a motivação do não 
atendimento das exigências habilitatórias do edital apresentada pela empresa 
mencionada. 
 
DAS RAZÕES 

 
ACERCA DA HABILITAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA: 
 
Reza no edital: 
 
Item 12- DA HABILITAÇÃO 
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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 EIRELI-
EPP 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. 
 
                                                             
Não bastasse a irregularidade acima, também, não foi comprovada a oferta de 
garantia de 03 anos exigida no edital. O Fabricante Tandberg tem como padrão para 
esta linha de produtos a garantia de 01 ano balcão. Para o atendimento de 03 anos, 
faz-se necessária a contratação de um serviço adicional, que eleva 
consideravelmente o custo total do produto. 
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Para confirmação de tais fatos, segue o contato do Gerente Comercial da Tandberg 
no Brasil : 
 
Marcelo Sequeira de Oliveira | Country Manager 
Overland-Tandberg Data Storage Group 
Tandberg Data do Brasil 
Av. Dr. Yojiro Takaoka, 4384 – cj. 310, Alphaville 
Santana de Parnaíba – SP - Brasil 
t +55 11 21224208 | m +55 11 985356237 
moliveira@tandbergdata.com.br 
 
Restando comprovado que a empresa não tendo acatado as exigências técnicas 
constantes neste certame, em sua totalidade, deveria ter sido desclassificada 
sumariamente. 
 
 
DOS FUNDAMENTOS 
 
Dentre os documentos arrolados taxativamente pela Lei de Licitações para cobrar dos 
licitantes para fins de qualificação técnica, existem os atestados de capacidade 
técnica que estão estipulados no artigo 30, II e § 1º, I, da Lei n. 8.666.  
 
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: § 1o A 
comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das 
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas 
entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)”  
 
Os atestados de capacidade têm a finalidade de comprovar para a Administração 
Pública, por intermédio de um documento subscrito por terceiro alheio à disputa 
licitatória, de que o licitante já executou o objeto licitado em outra oportunidade e a 
referida execução foi a contento, o que gerará confiança e segurança à Administração 
licitadora de o aludido licitante possuir expertise técnica. 
 
Neste sentido, Joel de Menezes Niebuhr descreve que a “Administração Pública, ao 
avaliar a qualificação técnica dos licitantes, pretende aferir se eles dispõem dos 
conhecimentos, da experiência e do aparato operacional suficiente para satisfazer o 
contrato administrativo.” 
 
Verificamos no presente caso a violação ao princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, de acordo com artigo 37 da Constituição e artigo 3º da lei 8.666/93. O 
Princípio da vinculação ao instrumento convocatório é princípio essencial cuja 
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inobservância enseja nulidade do  procedimento, conforme o artigo 41, caput, da Lei 
nº 8.666/93:  
 
“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 
qual se acha estritamente vinculada.”    
 
E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se 
façam de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital.  
 
Conclui-se que é dever da Administração Pública agir conforme as exigências do 
instrumento convocatório, de acordo com artigo 37 da Constituição Federal e artigo 3º 
da lei 8.666 de 1993.  
 
Segundo a autora Di Pietro (2007, p.334), trata-se de princípio essencial cuja 
inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de mencionado no artigo 3º da 
Lei nº 8.666/93, ainda tem seu sentido explicado no artigo 41, segundo o qual “a 
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada”. 
 
A autora firma ainda que: 
 
“Quando a Administração estabelece, no edital ou na carta-convite, as condições para 
participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados 
apresentarão suas propostas com base nesses elementos; ora se for aceita proposta 
ou celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, 
burlados estarão os princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os 
licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos do edital poderá ser 
prejudicado pela melhor proposta apresentada por outro licitante que se 
desrespeitou (DI PIETRO,2007, p.334).” 
 
Fica claro que o Principio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a 
Administração a respeitar estritamente as regras que haja previamente estabelecido 
para disciplinar o certame, como, aliás, está consignado no artigo 41 da Lei 8.666. 
 
Desta forma, a manutenção da habilitação da empresa, além de contrariar as 
exigências do ato convocatório, é uma injustiça para com as licitantes, que atendem 
integralmente ao edital, além de trazer sérios riscos em contratar empresa que não 
apresenta qualificação para tal. 
 
 
DO PEDIDO 
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Diante do exposto, a RECORRENTE vem data vênia perante a V.S.ª, formular o 
presente RECURSO ADMINISTRATIVO, no qual requer o provimento em face de 
V.Sa. rever a decisão e DESCLASSIFICAR a empresa LICITEC TECNOLOGIA 
EIRELI-EPP para o lote 1, por descumprir as exigências editalícias, às quais 
Administração e licitantes encontram-se estritamente vinculados. Desta forma, V.S.ª 
estará com resguardo dos mais sagrados princípios de lídima e irrecusável 
JUSTIÇA!!!!!!!!!!!! 
 
Nestes Termos; 
Pede Deferimento. 
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