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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89-2015-08-06 
 

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

RECORRENTE: TEC PARTES IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA. 
 
 

1 – DO RELATÓRIO 
 
Trata-se de processo licitatório realizado na modalidade de Pregão Eletrônico cujo objeto é: 
Aquisição de sobressalentes através de ata de registro de preços para atendimento à 
assistência técnica. 
 
 O processo foi realizado de acordo com as leis n°s 8.666 e 10.520, de 21.06.1993 e 
17.07.2002, os decretos n° s 3.931, 4.342, 3555, 5.450 e 6204 de 19.09.2001, 23.08.2002, 
08.08.2000, 1.05.2005 e 05.09.2007, Lei Complementar 123 de 14.12.2006. 
 
              Nos dias 19 e 20 de Agosto de 2015 às 10h30min foram abertas as sessões do 
Pregão Eletrônico Edital Nº 89-2015-08-06 licitação nº 596111, tendo como pregoeiro 
designado o Sr. Cayo Augusto Evangelista Bittencourt. 
 

a) Tempestividade: 
 

 No Pregão Eletrônico, a manifestação da intenção de recorrer deve ser apresentada 
em campo especifico no sistema do Licitações-e. Desta feita, começa a partir daí a 
contagem do prazo legal para apresentação das razões que é de 3 (três) dias, sendo igual o 
prazo para apresentação das contra-razões. A Recorrente registrou sua intenção de 
recorrer, conforme preceitua a legislação, dentro do sistema eletrônico e postou respectivo 
recurso no prazo concedido. 
 
Mesmo apresentando a peça recursal intempestivamente, esta douta comissão de licitação 
resolveu tomar conhecimento e responder a Recorrente. 
 
 

b) Legitimidade: 
 

 A empresa Recorrente participou das sessões públicas apresentando propostas de 
preços.  
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             Participaram do lote 05 da licitação as seguintes empresas proponentes:  
 
1 - PLATAFORMA UM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. - EPP 
2 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA. 
3 - CLICK DATA SOLUÇÕES INFORMÁTICA EIRELI - EPP 
4 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA 
5 - MTR DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP 
6 - LASER SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI 
7 - WORK VIX COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. - ME 
8 - CEPAV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
9 - TITAN SOLUTIONS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. - EPP 
10 - GBCE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. – EPP 
11 - TCA COMÉRCIO LTDA. – EPP 
12 – SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. - ME 
13 - COMPMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 
            
 Dado início à disputa de preços e após todas as proponentes ofertarem na forma da 
legislação em vigor os seus últimos lances, obteve-se no encerramento da disputa os 
primeiros colocados, conforme abaixo: 
 

Empresa Classificação Último Lance Data/Hora 
PLATAFORMA UM 
TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO LTDA. - 
EPP 

Arrematante R$ 9.983.976,00 19/08/2015 
15:29:10:620 

SIERDOVSKI & 
SIERDOVSKI LTDA. Classificado R$ 9.990.000,00 18/08/2015 

17:13:15:408 
CLICK DATA SOLUCOES 
INFORMATICA EIRELI - 
EPP 

Classificado R$ 13.385.000,00 19/08/2015 
15:17:29:291 

TECPARTS 
IMPORTACAO E 
DISTRIBUICAO DE 
PECAS LTDA. 

Classificado R$ 13.400.000,00 19/08/2015 
15:17:01:289 

MTR DISTRIBUIDORA 
LTDA.EPP Classificado R$ 14.088.999,00 19/08/2015 

15:18:06:362 
LASER SUL COMERCIO 
E SERVICOS - EIRELI Classificado R$ 14.379.000,00 19/08/2015 

15:16:14:624 
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WORK VIX COMERCIO 
DE INFORMATICA LTDA. 
- ME 
 

Classificado R$ 24.950.000,00 19/08/2015 
12:23:01:740 

CEPAV COMÉRCIO E 
PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA 
 

Classificado R$ 24.980.000,00 19/08/2015 
11:39:15:529 

TITAN SOLUTIONS 
EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA. - 
EPP 

Classificado R$ 25.000.000,00 19/08/2015 
11:31:07:903 

GBCE COMÉRCIO DE 
PRODUTOS 
ELETRÔNICOS LTDA. - 
EPP 

Classificado R$ 25.000.000,00 19/08/2015 
11:27:57:225 

TCA COMÉRCIO LTDA. - 
EPP Classificado R$ 26.000.000,00 18/08/2015 

18:32:37:841 
SEVENTEC 
TECNOLOGIA E 
INFORMÁTICA LTDA. - 
ME 

Classificado R$ 30.000.000,00 16/08/2015 
18:09:28:900 

COMPMIX COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE 
PRODUTOS 
ELETRÔNICOS 

Classificado R$ 40.000.000,00 18/08/2015 
11:49:38:221 

 
            Em razão do resultado da licitação, na forma acima demonstrada, o pregoeiro em 
22/09/2015 declarou vencedora a proponente PLATAFORMA UM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA. - EPP. 
 
            A licitante TEC PARTES IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA. 
manifestou em 23/09/2015 o desejo de interpor recurso em relação ao não cumprimento de 
algumas exigências editalícias. 
 
2 - DAS RAZÕES DA RECORRENTE - TEC PARTES IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DE PEÇAS LTDA. 
 
 A recorrente TEC PARTES IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA. 
apresentou tempestivamente, em 28/09/2015, as suas razões de recurso, alegando a falta 
de atendimento dos termos editalícios conforme síntese descrita abaixo. O Recurso em seu 
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completo teor pode ser acessado através do campo documentos do site www.licitacoes-
e.com.br. 
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3 – DAS CONTRARAZÕES DO RECURSO – PLATAFORMA UM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA. - EPP 
 
 Em 01/10/2015 a PLATAFORMA UM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. – 
EPP apresentou tempestivamente suas contra razões ao recurso apresentado pela 
recorrente, onde arguiu em síntese que: 
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1 – DAS ALEGAÇÕES 
 
a) Quanto a alegação da Recorrente sobre a inexequibilidade da proposta apresentada pela 
licitante declarada vencedora.  
 
É interessante salientarmos que a empresa recorrente TEC PARTES IMPORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA. solicitou vistas ao processo e seu representante não 
compareceu no dia agendado, não acessando, portanto os documentos de habilitação 
apresentados pela empresa arrematante PLATAFORMA UM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA. – EPP. Infere-se então que as ponderações feitas na peça recursal 
não tiveram respaldo suficiente, tendo sido tomado como parâmetro apenas o valor 
arrematado de R$ 9.983.976,00 (nove milhões novecentos e oitenta e três novecentos e 
setenta e seis reais). 
 
De acordo com deliberações tomadas pelo TCU nas sessões de julgamento da Câmara e do 
Plenário, “a proposta de licitante com margem de lucro mínima ou sem margem de lucro não 
conduz, necessariamente, à inexequibilidade, pois tal fato depende de estratégia comercial 
da empresa.  
 

1. Não há vedação legal à atuação, por parte de empresas contratadas 
pela Administração Pública Federal, sem margem de lucro ou com 
margem de lucro mínima, pois tal fato depende da estratégia comercial 
da empresa e não conduz, necessariamente, à inexecução da proposta 
(Acórdão 325/2007-TCU-Plenário). 
 

VOTO 

18. De se destacar, ainda, que não há norma que fixe ou limite o 
percentual de lucro das empresas. Com isso, infiro que atuar sem 
margem de lucro ou com margem mínima não encontra vedação legal, 
depende da estratégia comercial da empresa e não conduz, 
necessariamente, à inexecução da proposta.” 

 
A aferição da exequibilidade não foi alicerçada somente no valor da proposta, mas também 
na impossibilidade de o licitante executar o que propôs, o que envolveu a avaliação da da 
capacidade técnica da empresa proponente.  
 
Para a capacitação técnica, a recorrida apresentou atestado de capacidade técnica e 
contrato de fornecimento de itens compatíveis ao objeto licitado, demonstrando plena 
capacidade de atendimento ao edital. A área técnica da contratação aferiu tanto a proposta 
quanto o atestado de capacidade técnica e contrato apresentados pela arrematante, 
declarando que a empresa PLATAFORMA UM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA – 
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EPP estava capacitada ao atendimento do objeto licitado conforme relatório de qualificação 
técnica que consta nas páginas 493 e 494 da pasta da licitação. 
 
Seria contraditório recusar uma proposta que apresente vantagem excessiva ao erário. No 
sistema capitalista as empresas têm liberdade para promoverem a redução contínua dos 
preços na disputa pela clientela. E que cercear essa prática seria uma distorção do processo 
competitivo. 
 
Além do mais, outra proponente participante do certame disputou o 1º lugar, ficando com o 
valor próximo ao valor da arrematado. A mesma apresentou desconto similar ao da 
arrematante. 
 
Diante disso, não se verifica, a princípio, ilegalidade na cotação de lucro mínimo ou igual a 
zero em propostas apresentadas em certames licitatórios, razão pela qual, não é devida a 
desclassificação da proposta nessa condição, visto que o lucro zero não é indicação 
absoluta de inexequibilidade. 
 
Portanto, diante dos elementos contidos nos autos, e tendo em vista o interesse público, 
representado no procedimento licitatório pela contratação da proposta mais vantajosa, no 
presente caso com expressiva economia, conclui-se pela improcedência do pleito da 
Recorrente. 
 
A proposta da empresa arrematante atende plenamente a finalidade maior do procedimento 
licitatório, que é selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, não se 
verificando qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a invalidação do pregão 
questionado. 
 
b) Quanto a alegação da Recorrente ao não atendimento pela arrematante da exigência 
capitulada no item 10.43.12.4 do edital. 
 
Evidenciamos novamente que a empresa recorrente TEC PARTES IMPORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA. solicitou vistas ao processo e seu representante não 
compareceu no dia agendado, conforme histórico de e-mails do dia 23/09/2015 e que consta 
na página 805 do processo, não acessando, portanto os documentos de habilitação 
apresentados pela empresa arrematante PLATAFORMA UM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA. – EPP.  
 
Caso a Recorrente tivesse comparecido na data agendada para vistas ao processo, 
facilmente teria identificado na pasta do processo os documentos de habilitação da 
arrematante, dentre eles o atestado de capacidade técnica devidamente compatível em 
quantidades e características ao objeto da licitação. Tais documentos constam nas páginas 
374 a 384 da pasta do processo e estão devidamente franqueados a vista. 
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c) Quanto a alegação da Recorrente ao não atendimento a exigência capitulada no item 8.3 
do edital. 
 
Persistindo na informação de que a empresa recorrente TEC PARTES IMPORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA. solicitou vistas ao processo e seu representante não 
compareceu no dia agendado, conforme histórico de e-mails do dia 23/09/2015 e que consta 
na página 805 do processo, não acessando, portanto os documentos de habilitação 
apresentados pela empresa arrematante PLATAFORMA UM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA. – EPP.  
 
Caso a recorrente tivesse comparecido na data agendada para vistas ao processo também 
teria constatado que a referida documentação foi apresentada pela arrematante e consta 
nas páginas 428 e 429 da pasta do processo. 
 
Em nenhum momento esta douta comissão de licitação se afastou da vinculação ao 
instrumento convocatório, cumprindo todas as exigências estipuladas no edital e não 
dispensando nenhuma documentação do referido edital. Tais alegações de violação a 
vinculação ao instrumento convocatório não encontram respaldo, tanto que a recorrente em 
nenhum momento apresentou prova de ausência de quaisquer documentos e nem citou a 
pasta do processo, a qual encontra-se devidamente disponível para vistas comprovando que 
toda a documentação exigida consta nos autos do processo.  
 
 ANÁLISE 
 
 
A desclassificação por inexequibilidade deve ser objetivamente demonstrada, a partir de 
critérios previamente publicados, após dar à licitante a oportunidade de demonstrar a 
exeqüibilidade de sua proposta.” 
 

Segundo o Acórdão 325/2007, “dependendo da escolha da estratégia 
comercial, a empresa pode ser bem agressiva na proposta de preços, 
relegando a segundo plano o retorno do investimento considerado para 
o contrato...As motivações para perseguir o sucesso em uma licitação 
em detrimento da remuneração possível pela execução da obra variam: 
a empresa pode estar interessada na obra específica por sinergia com 
suas atuais atividades; pode haver interesse em quebrar barreiras 
impostas pelos concorrentes no mercado...;pode haver interesse em 
incrementar o portfólio de execução de obras da empresa; pode haver 
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interesse na formação de um novo fluxo de caixa advindo do 
contrato...Esses exemplos podem traduzir ganhos indiretos atuais para 
empresa ou mesmo ganho futuro, na ótica de longo prazo para o 
mercado. Assim, é possível que empresas atuem com margem de lucro 
mínima em propostas para concorrer nas contratações..., desde que 
bem estimados os custos diretos e indiretos.” 

 
É interessante salientarmos que a empresa recorrente TEC PARTES IMPORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA. solicitou vistas ao processo e seu representante não 
compareceu no dia agendado, não acessando, portanto os documentos de habilitação 
apresentados pela empresa arrematante PLATAFORMA UM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA. – EPP. Infere-se então que as ponderações feitas na peça recursal 
não tiveram respaldo suficiente, tendo sido tomado como parâmetro apenas o valor 
arrematado de R$ 9.983.976,00 (nove milhões novecentos e oitenta e três novecentos e 
setenta e seis reais). 
 
Com base nos documentos apresentados pela PLATAFORMA UM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA. – EPP, entende-se que a arrematante atende tecnicamente a todas 
as características solicitadas no PE 89-2015-08-06, devendo pelos motivos expostos ser 
adjudicado o objeto do lote 05. 
 
2 - CONCLUSÃO 
 
Diante do que foi exposto acima, entende-se que os argumentos apresentados no recurso 
interposto pela TEC PARTES IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA. não 
apresentam fundamentação suficiente, sendo considerados, portanto improcedentes. 
 
Não acolhemos o recurso interposto pela empresa TEC PARTES IMPORTAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA. ratificando todos os atos praticados no Pregão Eletrônico 
89-2015-08-06. 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, 09 de Outubro de 2015. 
 
 

_______________________________ 
Cayo Augusto Evangelista Bittencourt 

Pregoeiro 


