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À 

COBRA TECNOLOGIA S/A 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31-2017-05-22 
 

Jaboatão dos Guararapes, 20 de julho de 2017. 

Ref. Recurso em referência ao Edital nº Nº 31-2017-05-22.  

Esta empresa, abaixo representada, como base em seus direitos previstos na 
Lei 8.666, e ainda no edital, item 12.3, que traz “Declarado o vencedor, 
qualquer proponente poderá, durante a sessão pública, manifestar a intenção 
de recorrer, de forma motivada e com o registro da síntese de suas razões em 
campo próprio do sistema, sendo-lhes concedido o prazo de três (3) dias para 
apresentar as razões de recurso relacionadas à intenção manifestada”, vem, 
portanto solicitar em tempo hábil, a revisão e o cancelamento da decisão desta 
Comissão em referência ao Edital supramencionado, proferida no dia 14 de 
julho, a qual declarou vencedora a empresa B&B Comércio de Materiais 
Elétricos e de Construção Ltda. 
 

O edital, em seu item 10.44.12.4 traz que o licitante deverá apresentar, “No 

mínimo, 01 (um) atestado de fornecimento de bens/materiais anterior(es) 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 

licitação......comprovando a capacidade do proponente para o fornecimento de 

bens, conforme modelo presente no Anexo V deste Edital.” 

O edital traz ainda que: “10.46 A não apresentação dos documentos exigidos 
neste Capítulo implicará na desclassificação da proposta e a aplicação das 
penalidades previstas no item 13 do Edital - Penalidades..” 
 
Em análise das documentações apresentadas pela empresa declarada 
vencedora, foi constatado que a mesma não apresentou nenhum atestado de 
fornecimento dento do exigido no capítulo 10.22.12.4, pois não consta em 
nenhum dos atestados qualquer comprovação de fornecimento, e, 
portanto, de conhecimento técnico da empresa em tela, acerca de peças e 
componentes de portas giratórias com detector de metais.  
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Aliás, cabe salientar, que este foi o mesmo motivo que ensejou a 
desclassificação por parte desta comissão da empresa ACOMPANY 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA., a primeira colocada 
neste certame. 
                        

No anexo I, Especificação técnica/projeto básico, temos no item 2 uma planilha 
com 55 itens que compõem a parte elétrica, eletrônica, mecânica e estrutural 
do equipamento. No mesmo caderno, item 7, subitem 7.1 a 7.8, este 
comprador diz que “itens com indisponibilidade no mercado, o fornecedor 
poderá propor substituição por outro de características técnicas iguais ou 
superiores”. 
 
Em relação a exigência do item anterior, perguntamos então a esta comissão: 
como poderá o licitante ora declarado vencedor, sugerir substituição de 
peças ou partes, quando o mesmo não tem qualquer conhecimento 
técnico acerca do equipamento para o qual o mesmo está fornecendo 
peças?              

Vale lembrar a esta comissão, o Princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório, previsto no Art. 41 da Lei 8.666, que diz “A Administração não 
pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente 
vinculada”. 

A aceitação dos documentos apresentados pela empresa vencedora, fere 
ainda o princípio da isonomia dentro da licitação, prevista no artigo 30 da Lei 
8.666, uma vez que, sua aplicação se restringe a idéia de tratamento 
igualitário, como um instrumento regulador das normas, para que todos os 
interessados no certame recebam tratamento parificado, e neste cenário, 
outras empresas que não possuíam tal documento, foram então  prejudicadas. 
Assim é obrigação da administração pública não somente buscar a proposta 
mais vantajosa, mas também demonstrar que concedeu à todos os 
concorrentes aptos a mesma oportunidade.  

 

 

 



 

SAFE ELETRÔNICA E CONSTRUÇÕES LTDA. 

Rua Elígio Medeiros de Araújo, 680 - Candeias 
CEP: 54450-135 - Jaboatão dos Guararapes - PE 

e-mail: diretoria@safeeletronica.com.br 

Fones: (081) 3093-0511 

 

Esta empresa vem, portanto, diante dos fatos apresentados, no uso de seus 
direitos, e na certeza de aplicação da Lei vigente para as Licitações e 
Contratos da Administração pública, certos de vossa análise técnica, e visando 
ainda preservar o interesse da administração pública, requerer a anulação da 
presente decisão em recurso, e a consequente desclassificação da empresa 
B&B Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. 
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