
 

 

 

A 

COBRA TECNOLOGIA S.A 
 
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 16-2017-03-03 

Nº Licitação BB: 666162 

ILMA.SRA. CARLINA FERNANDES DE SOUZA - PREGOEIRA 

ILMO. SR. RAPHAEL GRUPILO DO NASCIMENTO - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - COLIC 

 

EXTREME SECURITY COM. DE ELETRO ELETRONICO EIRELI–

EPP, devidamente inscrita no CNPJ: 19.780.461/0001-52, neste ato representado por seu sócio, 

Sr. RAFAEL CARDOSO ABDO, brasileiro, solteiro, comerciante, R.G. nº 43.667.254-6, 

devidamente inscrito no C.P.F./M.F. sob nº 347.758.818-50, vem respeitosamente à presença de 

Vossa Senhoria, ,  vem respeitosamente  à presença de Vossa Excelência, com     espeque   no 

inciso XVIII , do artigo  4º,  da Lei 10.520,  de 17 de julho  de 2002 c/c Decreto Estaduais 

47.297/2002 e 57.159/2011 com a Resolução CEGP-10/2002 e subitens 12.2 a 12.7 do Edital ,  

bem como  nos dispositivos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, aplicados de forma 

subsidiária, apresentar, TEMPESTIVAMENTE,  suas  

 

Destarte, em atendimento ao disposto no permissivo suso citado, 

requer-se a Vossa Excelência, que seja dado ciência do presente   RECURSO aos demais 

licitantes, para apresentarem suas contrarrazões. 

Termos em que. 
P. Deferimento. 
São Paulo, 24 de Maio de 2017. 

 

RAFAEL CARDOSO   ABDO 
R.G. nº 43.667.254-6 -C.P.F. Nº 347.758.818-50 



 

 

 

I-BREVE ESCORÇO DOS FATOS 

Acudindo ao chamamento da COBRA TECNOLOGIA 

S.A. para o certame licitacional  suso grafado, a recorrente e outras licitantes, dele vieram 

participar. 

Após a declaração do voto vencedor da empresa 

CHRONOS DO BRASIL INFORMATICA LTDA., a ora recorrente manifestou seu interesse em 

recorrer, com o seguinte teor: 

“Prezada Pregoeira! Manifestamos nossa intenção de recurso contra a empresa 

arrematante, por não atender ao edital, no que se refere à documentação de 

habilitação e seus equipamentos apresentados.” (sic) 

Dentro do tríduo, vem a ora recorrente  ofertar suas 

razões que embasam o pedido de reforma da decisão de habilitação da empresa vencedora. 

Cabe ressaltar, que a ora recorrente apresenta sua 

fundamentação recursal pautada nos documentos  fornecidos pelo próprio licitante e 

catálogos do fabricante. 

Destarte, o presente recurso tem como escopo alertar 

esta Administração sobre o descumprimento das regras estabelecidas no Edital, por parte da 

própria  comissão de licitação, que desclassificou a ora recorrente indevidamente. 

 

II – DAS RAZÕES DA REFORMA 

 

Nobre Pregoeira, a licitante CHRONOS DO BRASIL 

INFORMATICA LTDA. desobedeceu as regras esculpidas no Edital, vez que o equipamento 

ofertado pela recorrida   não pode ser aceito. 

Iremos abaixo tecer um a um, os argumentos que levarão 

à desclassificação da recorrida. 

 



 

 

 

A) DO NÃO ATENDIMENTO   ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

REF: LOTE 1 

ITENS 2 e 3  

Para os itens 2 e 3, vemos que o modelo ofertado pela 

concorrente/recorrida NÃO SERÁ O MODELO ENTREGUE, simplesmente pelo fato dessas 

câmeras estarem descontinuadas.  

Bastará uma simples ligação por parte da COBRA 

TECNOLOGIA S.A. para confirmar junto aos fabricantes INTELBRAS e VENETIAN para 

ratificar o ora exposto.  

Ainda, aduzimos que se tratam de itens há muito tempo fora de 

linha, que não estão mais disponíveis no “site” dos fabricantes como podemos verificar abaixo, 

referente aos únicos modelos de câmera profissional em linha do fabricante. Inclusive no caso da 

VENETIAN , nem o tipo de câmera profissional o modelo BOX tem no seu “site”. 

 

OS “LINKS”  PARA VERIFICAÇÃO ESTÃO DEVIDAMENTE 

INFORMADOS NOS CATÁLOGOS DE PRODUTOS ABAIXO, COM OS ENDEREÇOS 

ELETRÔNICOS PARA CONFUTAÇÃO FUTURA POR PARTE DESTA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO.  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ITEM 6 

No que se refere ao item 6, podemos aduzir sem erro   

que o concorrente não entregará o modelo ofertado, simplesmente pelo fato do mesmo estar 

com valor inexequível ( VIDE CARTA ANEXA). 

Para confirmar a veracidade das informações, basta um 

contato junto ao fabricante indicado pela concorrente, ligação esta que comprovará que o preço 

fechado está abaixo do custo do fabricante SEEK FC-3123-12/10-16S.  

A ocorrência de tal situação poderá inviabilizar a entrega 

futura do equipamento, deixando a COBRA TECNOLOGIA S.A. LITERALMENTE NA 

MÃO. 

Ainda, cabe ressaltar que o modelo correto para rack é o 

identificado acima e não apenas FC-3123 como constou da proposta da recorrida. Outro detalhe 

refere-se à descrição do equipamento feita pelo concorrente, conforme observado na figura 

abaixo, FONTE RACK................CFTV REFURB SEEK FC3123, esse termo REFURB deriva do 

inglês “REFURBISHED”, que significa produto REMANUFATURADO(USADO) e muito 

provavelmente  seja equipamento usado. 

Ressalte-se, e o que é mais estranho ainda, é que o 

fabricante indicado pela recorrida não revende produtos REMANUFATURADO(USADO) 

 

 

Diante dos fatos expostos vemos que os produtos 

ofertados pela concorrente não são os produtos que realmente serão entregues para COBRA 

TECNOLOGIA S.A., havendo, neste caso, desconhecimento total por parte da CHRONOS 

DO BRASIL INFORMATICA LTDA. dos preços dos produtos solicitados, bem como dos 

produtos que ainda estão na linha de produção dos fabricantes indicados. 



 

 

 

Nobre Pregoeira, caso seja mantida a recorrida no 

certame, poderemos ter possibilidade de entrega de produtos diferentes do ofertado (mudança 

de proposta) e ainda inferiores ao solicitado em edital, ferindo de morte o instrumento 

convocatório. 

Por fim, a recorrente carreia com esta peça recursal uma 

carta do fabricante SEEK, demonstrando que o preço praticado pela CHRONOS ESTÁ ABAIXO 

DO PREÇO PRATICADO. 

Senhor Administrador, restou claro que a licitante 

CHRONOS DO BRASIL INFORMATICA LTDA. desatendeu VÁRIAS EXIGÊNCIAS de 

especificações técnicas contidas no instrumento convocatório, devendo ser excluída do processo 

licitatório. 

 
III – DO DIREITO 
 
Nobre Julgador, o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 

2005, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns 
estabelece:  

 
 

“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.”  

 
Em complemento, o Art. 11 determina que caberá ao 

pregoeiro, em especial:  
“[...]  
 

IV - verificar a conformidade da proposta com os requisitos 
estabelecidos no instrumento convocatório; (G.N) 
 
V - dirigir a etapa de lances;  
 



 

 

 

VI - verificar e julgar as condições de habilitação;” (g.n) 
 

 
Como visto acima, a verificação da conformidade da 

proposta ao instrumento convocatório é função inerente ao Pregoeiro, sendo que a 
desclassificação das propostas em desacordo com o edital deve ser procedida de forma objetiva. 

 
Ainda, há o disposto no artigo 41, caput, da Lei nº 

8.666/93:  
“A Administração não pode descumprir as normas e condições 
do edital ao qual se acha estritamente vinculada”. 

 
O Edital, neste caso, torna-se LEI entre as partes, 

assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo 
Estado. Este mesmo princípio dá origem a outro que lhe é afeto, qual seja, o da inalterabilidade 
do instrumento convocatório. 

Trata-se de garantia à moralidade e impessoalidade 
administrativa, bem como ao primado da segurança jurídica. 

 
A Administração e os licitantes ficam restritos ao que lhes 

é solicitado ou permitido no Edital, quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao 
julgamento e ao contrato.   

Nobre Pregoeiro, a CHRONOS DO BRASIL 
INFORMÁTICA LTDA., no LOTE 01, ofertou câmeras para os ITENS   2 e 3 descontinuadas 
e não disponibilizadas mais pelos fabricantes indicados na sua proposta, bem como, para 
o ITEM 6, ofertou modelo com preço inexequível, conforme carta do fabricante anexada 
com este recurso. 

 
Assim, há infringência direta das ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS do EDITAL, o que emanará desta R. Comissão de Licitação uma decisão 
administrativa de desclassificação da recorrida - CHRONOS DO BRASIL INFORMÁTICA 
LTDA. 

 
Citamos abaixo o escólio do mestre a Hely Lopes 

Meirelles, in “Licitação e Contrato Administrativo” (pág. 26/27, 12a. Edição, 1999): 
 

http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1701


 

 

 

“Procedimento formal significa que a licitação está vinculada às 
prescrições legais que a regem em todos os seus atos e fases. Não só 
a lei, mas o regulamento, as instruções complementares e o edital 
pautam o procedimento da licitação, vinculando a Administração 
e os licitantes a todas as suas exigências, desde a convocação dos 
interessados até a homologação do julgamento.” (grifo nosso). 

 
Nas situações questionadas, a licitante tinha ciência das 

regras estatuídas no Edital. 
É cediço que os licitantes e o Pregoeiro encontram-se 

VINCULADOS às normas editalícias, implicando na inadmissibilidade de alteração das regras 
licitatórias no decorrer do procedimento, sob pena de macular a legalidade do certame. 

 
Isto posto, a recorrida feriu de morte o Edital, pois ofertou 

CÂMERAS de modelos descontinuados e FONTE  RACK com preço inexequível, o que 
leva  a imediata desclassificação da  recorrida. 

 
Esse é o entendimento exarado pelo Nobre Mestre Hely 

Lopes Meirelles, na obra citada (pág. 31), da qual se transcreve que: 
 

“A vinculação ao edital significa que a Administração e os 
licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do 
permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto 
ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao 
julgamento e ao contrato”. 

 
 
Ora, a   Administração   fixou no instrumento convocatório 

o modo e forma de participação dos concorrentes, bem como as condições para a elaboração 
das ofertas. Não pode a Administração, depois de fixar as regras, admitir proposta com 
equipamentos descontinuado e em desacordo com o solicitado.  

 
“O edital é a lei interna da licitação e, como tal, vincula aos seus 
termos tanto os licitantes quanto a Administração que o expediu.” 

 
 



 

 

 

Ainda, há o fundamento legal contido na Lei 10.520, de 17 
de julho de 2002, nos seus artigos 3º e 4º, que servem de amparo as presentes razões recursais, 
“ in verbis”: 

 
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e 
definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os 
critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e 
as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para 
fornecimento; (g.n.) 
 
Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes regras: 
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de 
publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, 
não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por 
meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande 
circulação, nos termos do regulamento de que trata o art. 2º; 
II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a 
indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou 
obtida a íntegra do edital; (g.n) 
III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do 
inciso I do art. 3º, as normas que disciplinarem o procedimento e a 
minuta do contrato, quando for o caso; 
 

 
Também a Lei 8.666/93, aplicada subsidiariamente à 

questão, “ex vi” artigo 9º   da   Lei 10520/02, estabelece que:  
 
 

Art. 3o   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.(G.N.) 

 



 

 

 

Nos procedimentos de licitação, esse princípio vincula os 
licitantes e a Administração Pública às regras estabelecidas, nas normas e princípios em vigor. 

 
Significa dar tratamento igual a todos os interessados. É 

condição essencial para garantir em todas as fases da licitação. 
 
Esse princípio obriga a Administração a observar nas 

suas decisões critérios objetivos previamente estabelecidos, afastando a discricionariedade e o 
subjetivismo na condução dos procedimentos da licitação. 

 
A conduta dos licitantes e dos agentes públicos tem que 

ser, além de lícita, compatível com a moral, ética, os bons costumes e as regras da boa 
administração, para processar e julgar as propostas, a administração deve possuir um 
comportamento não apenas lícito, mas também consoante com a moral, os bons costumes e os 
princípios de justiça e equidade. 

Segue a Lei 8.666/93: 
 
 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 
qual se acha estritamente vinculada. 
 
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 
 
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação 
constantes do edital; 
 
Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os 
critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as 
normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 
 
Art. 48. Serão desclassificadas:  
 I – as propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório da 
licitação; (g.n) 

 
 
A licitante vencedora, efetivamente, não atendeu as 

exigências de habilitação técnica,, pois ofertou CÂMERAS para os itens 2 e 3 descontinuadas 
e que não servem para o projeto executivo, bem como ofertou para o item 6, FONTE RACK, 
com preço inexequível  o que certamente impedirá a entrega futura do equipamento. 



 

 

 

 
 
IV - DO PEDIDO 
 
Destarte, consubstanciado que uma decisão em contrário 

iria ferir os princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e 
julgamento objetivo, Vossa Senhoria deverá DESCLASSIFICAR a empresa CHRONOS DO 
BRASIL INFORMATICA LTDA., como medida de inteira Justiça.  

 
Caso Vossa Senhoria mantenha a decisão de declarar a 

recorrida como vencedora, o que se admite por amor aos argumentos, requer a imediata 
remessa, processamento e o envio destas razões   para a autoridade superior, na forma do 
inciso IV, do artigo 8º, do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005. 

 
 
Termos em que. 
P. Deferimento. 
São Paulo, 24 de Maio de 2017. 
 

 
 
RAFAEL CARDOSO   ABDO 
R.G. nº 43.667.254-6 
C.P.F. Nº 347.758.818-50 


