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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/0005 

 

 VIXBOT SOLUCOES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP, já qualificada nos 

autos do processo licitatório epigrafado, doravante denominada 

recorrente, vem perante V.Sa., nos termos do item 11 e subitens 11.1 

a 11.6 do Edital de Pregão Eletrônico nº 17/0005 c/c as disposições 

do RLC – Regulamento de Licitações e Contratos do SESC, data venia, 

apresentar as suas   

 

                 RAZÕES DE RECURSO  

 

contra a decisão que declarou vencedora da disputa a proposta da 

licitante RJ EVENTOS LTDA para o lote 4, doravante denominada 

recorrida, aduzindo para tanto o que se segue: 

 

I – Do Objeto: 

 

 1. Trata-se de licitação pública, cujo objeto é o registro de 

preços, descrito no subitem 3.1 edital, na seguinte forma, in verbis: 
 

“2. DO OBJETO 

 

 2.1. A presente licitação tem por objeto aquisição de equipamentos de som, áudio e 
vídeo, para o Sesc Pará, conforme especificações constantes nos seguintes Anexos, 

partes integrantes deste Edital:  

- ANEXO I - Termo de Referência;  

- ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços;  

- ANEXO III – Justificativa de marca.” 
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II – Da Proposta da Recorrente: 

 

 2. A recorrente concorreu apresentando para o lote, com total 

cumprimento das exigências editalícias, inclusive no tocante ao 

atendimento de todas as especificações técnicas constantes no termo 

de referência.  
 

III – Da Proposta da Recorrida e sua Inadequação ao Exigido no 

Edital: 

 

 3. Entretanto, após a fase de lances, a proposta da recorrida 

foi declarada vencedora do lote 4, mesmo tendo tal proposta ofertado 

equipamentos que não atendem as especificações técnicas dos itens 4 e 

26. 

 

 4. Para tais itens do lote foi exigida a seguinte especificação 

técnica: 
 

Item 04  PROJETOR 

MULTIMÍDIA  

PROJETOR MULTIMIDIA WXGA WIDESCREEN HD 

3000 LUMES USB, VGA E HDMI COM 3 ANOS DE 
GARANTIA.  

 
Item 26  MINI PROJETOR 

PORTÁTIL LED  

RESOLUÇÃO: 480X320  

RESOLUÇÃO SUPORTADA: 1920 X 1080  

INTENSIDADE: 150 LUMENS  
LÂMPADA: LED VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS  

CONTRASTE: 1.000 :1  
PROJEÇÃO: ATÉ 100 POLEGADAS  

FORMATO DE IMAGEM: 16:9 WIDESCREEN E 4:3  
CONEXÕES: HDMI, USB, SD, VGA, AV, TV.  

DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 À 3,6 METROS  

FORMATOS DE MÍDIA COMPÁTIVEIS: WMA, MP3, 
M4A, JPEG, BMP, PNG, MPEG1, MPEG2,  

MPEG4, RM, RMVB, II264, MOV, MJPEG, FLV, DIVX, 
VC1  

AUTO-FALANTE: 2 WATTS  

CONSUMO DE ENERGIA: 25 WATTS 
IDIOMAS: INGLES, ESPANHOL, PORTUGUES E 
MUITAS OUTRAS.  
MEDIDAS APROXIMADAS: 16,8 X 7 X 11 CM 

(CXLXA)   
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 5. Pois bem, para o item 04 a recorrida ofertou o equipamento 

Epson S31, o qual não atende a característica WXGA Widescreen, haja 

vista que só possui resolução SVGA e não widescreen (possui 4:3). 

 

 6. Já para o item 26, a recorrida ofertou o equipamento Tronfy 

GM50, o qual não atende as seguintes especificações: 150 lumens (tem 

apenas 80 lumens), não atende duração 50 mil horas (possui apenas 20 

mil horas), não atende contraste 1000:1 (possui apenas 500:1), não 

possui entrada TV, não atende o consumo de energia de 25W (possui 

consumo de 30W). 

 

 7. Tais informações podem ser facilmente constatadas nos sites 

oficiais dos fabricantes dos equipamentos, conforme links a seguir: 

 

https://epson.com.br/Para-empresas/Projetores/Projetores-para-Salas-

de-Reuni%C3%A3o/Projetor-Epson-PowerLite-S31%2B/p/V11H719021  

 

http://www.tronfy.com/product/GM50  
 

IV - Do Respeito aos Princípios Licitatórios da Legalidade, 

Vinculação ao Edital e do Julgamento Objetivo:  

 

 8. São princípios basilares das licitações, dentre tantos 

outros, os da Legalidade, Vinculação ao Edital e do Julgamento 

Objetivo, ou seja, a Administração e os licitantes não podem se 

afastar destes princípios durante o certame licitatório. Tais 

princípios estão expressamente previstos no Art. 2º do RLC-SESC, in 

verbis:  
 

RLC-SESC- “Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta 

mais vantajosa para o SESC e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que 

frustrem seu caráter competitivo.” – realces nossos – 

 

 9. Na lição de Maria Silvia Zanella di Pietro acerca do 

Princípio da Legalidade1: 

  
“À Administração só é dado o direito de agir de acordo com o 

determinado pela lei. Este é o principal corolário do princípio da 

legalidade e “constitui um das principais garantias de respeito aos 

direitos individuais.” – realces nossos – 

   

                                                           
1 DI PIETRO. Maria Sílvia Zanella. Direito Administrativo.11a ed. São Paulo: Atlas, 1999, p.67. 
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 10. Desta forma, se a lei estabelece regramento específico a ser 

seguido pelo gestor da licitação, este não pode agir ao arrepio da 

lei, tampouco poderá deixar de respeitar e observar os Princípios 

expressamente apontados no texto da legislação. 

 

 11. Um desses Princípios é justamente o da Vinculação ao 

Instrumento Convocatório.  

 

 12. Conforme leciona Hely Lopes Meirelles2:  
 

“A vinculação ao edital significa que a Administração e os 

licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou permitido 

no instrumento convocatório da licitação, quer quanto à 

documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras 

palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias 

para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os 

seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora.” 

– realces nossos – 

 

 13. Ora, após terem sido estabelecidas as exigências do edital, 

apenas as propostas que a elas se adequem por completo podem ser 

classificadas, apreciadas e terem a chance de se sagrar vencedoras. 

 

 14. No mesmo diapasão tem-se mais uma lição de Hely Lopes 

Meirelles3:  
 

“Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital o modo e 

a forma de participação dos licitantes, bem como as condições para a 

elaboração das ofertas, e, no decorrer do procedimento ou na 

realização do julgamento ou no contrato, se afastasse do 

estabelecido e admitisse documentação e propostas 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.” – realces nossos – realces nossos – 

 

 15. Vale ressaltar que o critério de menor preço adotado deve 

estar aliado à exigência de vinculação ao edital das propostas 

apresentadas, motivo pelo qual apenas as propostas de menor preço que 

tenham se adequado às exigências e especificações técnicas 

editalícias é que podem merecer apreciação no certame com vistas a 

concorrerem à vitória no mesmo. 

 16. Já o Princípio do Julgamento Objetivo das propostas decorre 

diretamente do Princípio da Vinculação ao Edital e impõe que as 

propostas sejam analisadas de forma objetiva e vinculada ao que fora 

                                                           
2 Meirelles, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 11ª ed., Malheiros, São Paulo,1990, p.31. 
3 Meirelles, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 11ª ed., Malheiros, São Paulo,1990, p.31. 
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exigido no edital, afastando-se a utilização de qualquer critério 

subjetivo nesse julgamento. 

 17. Desta forma, inconcebível que se mantenha intacto ato que 

declarou vencedora do certame a proposta da recorrida, eis que fere e 

deixa de observar todos os dispositivos regulamentares, legais e os 

Princípios aqui mencionados. 

V- Da Conclusão: 
 

 18. Assim, com base nos argumentos acima tecidos, requer-se que 

esta CPL receba o presente recurso, em seus efeitos legais, 

acolhendo-o em todos os seus termos para: 

 

a) revogar o ato que declarou vencedora a proposta da recorrida; e 

 

b) revogado o ato nos termos do pleito de letra “a”, que seja 

observada a ordem de classificação para que se declare vencedor do 

lote 4 o licitante que tenha ofertado, pelo menor preço,  

equipamentos que atendam integralmente es especificações técnicas 

contidas no termo de referência e demais partes do edital.  

 

 19. Caso esta CPL entenda por manter intacto o resultado ora 

atacado, requer-se então que o presente recurso seja submetido à 

apreciação da Autoridade Superiora (DIRETOR REGIONAL DO SESC/PA), de 

quem se requer desde já o provimento do recurso. 
 

   N. Termos 

   P. Deferimento 

 

   Brasília, 08 de março de 2017. 
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