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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

CONTRA RAZÃO :
Obs.: O documento aqui apresentado encontra-se disponível em versão original PDF no link: 

 https://1drv.ms/f/s!AvomRh9hn5LbgdJ3dOVrNV1JSE9uig
 (basta copiar o link acima em um internet browser)

 ***********************************************************************************************
  

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018 (SRP) DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

  
 
 
 
 
 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018

 PROCESSO SEI Nº 19.00.6300.0001713/2017-25 / UASG – 590001
  

 
 
 
 
 
 
 
BINARIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.384.807/0004-67, situada à Rua Dona Francisca, 8300, Galpão Industrial, cidade de
Joinville, estado de Santa Catarina, por seu procurador devidamente habilitado no certame vem, com respeito, perante
Vossa Senhoria, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso Administrativo interposto pela empresa SMARTWAVE
NETWORKS DO BRASIL LTDA., pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

  
 
I – BREVE SÍNTESE DOS FATOS

  
01. A Recorrente foi inabilitada tecnicamente na presente licitação pública na modalidade pregão eletrônico, para a
prestação dos serviços de solução de rede local sem fio (WLAN), englobando equipamentos, instalação, configuração,
repasse de conhecimento, suporte, assistência técnica “on-site” e garantia de 60 (sessenta) meses.

  
02. Sabiamente o CNMP classificou a BINÁRIO, ora, Recorrida, vencedora, tanto pelos valores ofertados por essa
empresa, com clara preservação do interesse público e se privando de uma possível elevação no investimento, como
pela solução técnica apresentada, que atende todas as condições exigidas no certame.

  
03. Ocorre que a Recorrente, sem qualquer base fática tampouco legal, requer a revogação da sua inabilitação. 

  
04. Entretanto, em seus argumentos, ainda que não faça parte do pedido final de inabilitação da empresa Binário, ora
Recorrida, afirma que a mesma não atende tecnicamente ao edital, concluindo assim que a Recorrida infringiu as
cláusulas 4.3.61 e 13.4 do Anexo I do edital.

  
05. Ocorre que, resta evidenciado o intuito meramente procrastinatório da Recorrente, vez que interpõe recurso
carente de amparo fático e legal, com infundadas alegações.

  
06. Assim, com todo o respeito e acatamento, razão não assiste a Recorrente, sendo que merece o decreto
denegatório ao r. recurso, como será demonstrado a seguir:

  
II – DA FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL: DECADÊNCIA RECURSAL

  
07. Preliminarmente, com todo o respeito ao inconformismo da Recorrente, o seu recurso não merece ser conhecido,
vez que não atende aos pressupostos legais de admissibilidade.

  
08. Isto porque, muito embora o direito de petição seja uma prerrogativa concedida pela nossa Carta Magna, alínea
“a”, inciso XXXIV, artigo 5º, o fato é que resta adstrita ao cumprimento dos requisitos legais necessários para o
conhecimento do recurso, quais sejam: (i) sucumbência; (ii) tempestividade; (iii) motivação; (iv) legitimidade e; (iv)
interesse.

  
09. Pois bem. O presente recurso não fora motivado nos termos do artigo 26 do Decreto Lei 5.450 de 2005, que
determina:

  
Art. 26. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
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10. Observando o campo da MOTIVAÇÃO do Recurso, a Recorrente apenas alegou que se insurgia contra o ato do Sr.
pregoeiro que operou a sua desclassificação, uma vez que a prova técnica se faria por consulta eletrônica junto ao
fabricante. A saber:

  
Intenção de Recurso

 22/08/2018
 14:21:53

 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 09002672000100.
Motivo: Nossa empresa requer o direto de apresentar recurso por ter sido desclassificada sem poder apresentar as
devidas comprovações por consulta web ao site do fabricante. Atendemos integralmen.

  
Intenção de

 Recurso Aceita
 22/08/2018

 14:42:15
 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:

 09002672000100. Motivo: Com base no item 12.1 do edital, aceito a intenção de recurso.
  

11. Ocorre que, em suas razões, a Recorrente alega outras questões das quais não foram tratadas em sua MOTIVAÇÃO
RECURSAL, quais sejam: desatendimento da Recorrida as cláusulas 4.3.17; 4.3.17.3.; 4.3; 4.3.61; 13.4 do edital.

  
12. Diante disso, não resta outra alternativa a r. comissão julgadora que aplicar a decadência prevista no artigo 26 §1º
da Lei 5.450/2005, quanto a todos os MOTIVOS não apresentados na intenção recursal, a saber:

  
§ 1º A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do caput,
importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor. 

  
13. Ad argumentandum, a Recorrente, ainda, não inseriu o pedido de revogação da habilitação da empresa Binário, ora
Recorrida, ato contrário as normas de direito processual civil, utilizadas subsidiariamente ao r. processo administrativo,
que determina que o julgador está adstrito ao PEDIDO. Logo, não havendo PEDIDO de revogação da Recorrida, não há
que se tratar de habilitação da Recorrente, uma vez que se deve manter apenas uma empresa na qualidade de
vencedora.

  
14. Nesse sentido, aduz a jurisprudência:

  
Superior Tribunal de Justiça

 (...)
 O sistema processual brasileiro é fundado nos princípios do dispositivo e da inércia da jurisdição, pelos quais a

jurisdição só se exerce mediante provocação da parte e nos limites por elas especificadas (artigos 2º, 128 e 460 do
Código de Processo Civil).

 Mencione-se que o princípio da correlação entre o pedido e a sentença é corolário lógico do princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa, constantes do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

 Efetivamente está, o julgador, adstrito ao pedido da parte, tendo em vista os limites da demanda, fixados pelo objeto
inicial.

 (...)1
  

15. Isto posto, requer o acolhimento da preliminar para que o r. recurso não seja recebido em sua integralidade ou,
s.m.j., com relação a todos os demais fatos trazidos “de surpresa” nas razões e que não foram objeto da “motivação”
recursal realizada pela Recorrente em 22/08/2018, por medida de Justiça!

  
16. Se por um lapso esse não for o entendimento do r. julgador, ainda assim o presente recurso não merece prosperar
no mérito, como será demonstrado a seguir:

  
III – DO MÉRITO I: FALTA DE ATENDIMENTO DA RECORRENTE AO EDITAL

  
17. O Sr. pregoeiro desclassificou a Recorrente sob o seguinte argumento:

  
Recusa 17/08/2018

 14:02:47
 Recusa da proposta. Fornecedor: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 09.002.672/0001-00, pelo

melhor lance de R$ 11.400,0000. Motivo: A solução não atendeu ao item 4.3.17.3, pois, de acordo com o documento
apresentado, a potência máxima de transmissão no padrão 802.11ac é de 14dBm e não 18dBm conforme especificado
no Termo de Referência.

  
18. Logo, o sr. pregoeiro agiu no estrito cumprimento do dever legal imposto pelo Decreto-Lei 5.450/2005, que prevê:

  
Art. 22. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do pregoeiro com
a utilização de sua chave de acesso e senha.

 (...)
 § 2o O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade

com os requisitos estabelecidos no edital.
  

19. Nesse sentido, restou cabal e facilmente demonstrado que a Recorrente não atende tecnicamente ao certame.
  

20. Preliminarmente e, ao contrário do disposto das razões recursais, a Recorrente não informa apenas endereço de
“web” do fabricante para comprovar a habilitação técnica, mas a contrario sensu, junta documentos, em total infração
a cláusula 3.12 do edital que prevê:

  
3.12. A proposta da licitante deverá vir acompanhada de documentação técnica que comprove o atendimento de todos
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os requisitos deste termo de referência. Para tal, deverá ser indicado os part numbers de cada equipamento e
softwares fornecidos. Adicionalmente, a licitante deverá apontar, ponto a ponto, qual seção da documentação técnica
comprova o atendimento de cada requisito deste termo de referência. – grifo nosso.

  
21. Mas o fato é que, além de juntar documento de comprovação técnica de forma extemporânea – fase recursal –
ainda o mesmo apenas afirma que a Recorrente não atende a solução técnica perseguida pelo órgão, como se
demonstra abaixo:

  
Trecho extraído do DataSheet do fabricante:

  
“Note: Power shown is per transmit chain and is the maximum power that the radio is capable of.”

  
 Versão traduzida:

 “Nota: A energia mostrada é por cadeia de transmissão e é a potência máxima da qual o rádio é capaz.”
 https://www.aerohive.com/wp-content/uploads/Aerohive_Datasheet_AP250.pdf

  
22. Assim, o documento público do fabricante: Datasheet (Aerohive_Datasheet_AP250.pdf) aponta na página 2 a
informação clara de que o equipamento não atinge de fato os 18dBm requeridos pelo órgão. 

  
23. Logo, sabiamente, o órgão público entendeu inexistir dúvidas quanto a inabilitação técnica da Recorrente, em face
do equipamento ofertado não atender ao solicitado. Motivo pelo qual, inclusive, não fez uso do dispositivo 9.8 do
Edital, que por sinal se trata do poder discricionário do Sr. Pregoeiro, a dispor do princípio constitucional da eficiência
dos atos públicos:

  
9.8 O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências, julgadas necessárias à análise das
propostas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocação.

  
24. Nesse sentido, aduz o item 4.3.49 do Edital: “Implementar stateful failover, alta disponibilidade e operação em
redundância dos controladores em caso de soluções baseadas em controladoras físicas e no caso de controladoras
virtuais implementar stateful falilover e nível de redundância mínima N+1”.

  
25. Ocorre que, a Recorrente referenciou em sua documentação de comprovação o link
http://docs.aerohive.com/330000/docs/guides/HiveManager-NG-Virtual-Appliance_vSphere-Configuration.pdf. Segue
trecho retirado desse documento:

  
“ High Availability To support high availability (HA), at least two physical ESXi hosts are required. Both hosts must have
access to shared storage to be able to retrieve the VM image. The ESXi hosts must form a cluster because HA
functionality is configured at the cluster level “

  
Versão traduzida:

 "Alta disponibilidade Para suportar alta disponibilidade (HA), pelo menos dois hosts ESXi físicos são necessários. Os
hosts devem ter acesso ao armazenamento compartilhado para poder recuperar a imagem da VM. Os hosts ESXi
devem formar um cluster porque a funcionalidade de alta disponibilidade está configurada em o nível do cluster "

  
26. Portanto, resta evidente que a Aerohive não faz redundância nativamente, depende da formação de um cluster no
VMWare, com storage compartilhado. Inclusive, se o storage falhar, nada mais funciona, portanto não atende ao item
4.3.49 da TR.

  
27. Em se tratando do Item 4.2.64.1 do Anexo I do r. Edital, Bandwidth (Kbps) utilizada; não há comprovação de que a
ferramenta da Aerohive exiba a banda utilizada por usuário, em Kbps, conforme exigido no edital. Denota-se que os
campos do link especificando no ponto-a-ponto, não incluem largura de banda utilizada em Kbps, somente a banda
total em MB, que não é uma medida de velocidade.

  
28. Denota-se o Link fornecido em documentação pela Recorrente:
https://docs.aerohive.com/330000/docs/help/english/ng/Content/gui/monitor/viewing-the-client-list.htm#Using2

  
29. Já o fabricante Aruba, da Recorrida, demonstra essa esta informação via Airwave (como na figura abaixo):

  
 
30. Assim, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é cediça ao trazer que, ainda que se trate de certame
público na modalidade “menor preço”, a inaptidão técnica é causa de desabilitação:

  
Aptidão técnica. – licitação de menor preço

 O TCU entendeu que a comprovação de aptidão técnica pode ser exigida na licitação de menor preço.
 Fonte: TCU. Processo nº TC-009.857/1996-6. Decisão nº 636/1996 – Plenário

  
31. Diante disso, o Sr. Pregoeiro agiu no estrito cumprimento do dever legal ao inabilitar a Recorrente, já que não
comprovou uma regra editalícia clara e objetiva, qual seja: “potência máxima de transmissão no padrão 802.11ac é de
14dBm”.

  
32. Nesse sentido dispõe a legislação e jurisprudência:

  
Lei 8666/1993

 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.

  
Julgamento – critérios objetivos definidos no edital

 O TCU entendeu que os critérios de julgamento devem estar previstos com clareza no edital.
 Fonte: TCU. Processo nº TC-020.254/1992-0 (sigiloso). Decisão nº 191/1993 – Plenário.
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33. Isto posto, se julgado o mérito, requer à Comissão Julgadora que mantenha a decisão de inabilitação da
Recorrente, por se tratar da mais lídima e salutar Justiça!

  
IV – DO MÉRITO II: DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA RECORRIDA

  
34. Reitera-se que não há qualquer pedido final para revogação da habilitação da BINÁRIO, ora Recorrida, motivo pelo
qual, com todo o respeito e acatamento, tal pedido não pode ser avaliado pela sua própria inexistência, sob pena do
julgamento extra petita.

  
35. Ad argumentandum, a Recorrida atende aos requisitos do edital.

  
36. O item 4.3.61 do edital exige solução para: “Permitir seleção estática de potência em intervalos de no máximo
1dBm e valores de, no mínimo, 10 a 15 dBm”.

  
37. A Recorrida, por sua vez, demostrou atendimento a este item 4.3.61 por meio da página 465 do documento
ArubaOS 8.3.0.x User Guide.pdf (já se encontra referenciado na documentação), abaixo reproduzida:

  
“Starting with ArubaOS 8.2.0.0, the eirp parameter supports the configuration of EIRP values in .1 dBm increments. “ 

  
Versão traduzida:

 “A partir do ArubaOS 8.2.0.0, o parâmetro eirp suporta a configuração dos valores EIRP em incrementos de 0,1 dBm. “
  

38. Em se tratando do item 13.4 do Anexo I, a Binário, ora Recorrida, cumpriu o item. Veja que, no item 6 de seu
recurso, a Recorrente cita: PROPOSTA ACEITA NO SITE COMPRASNET EM DESACORDO COM EDITAL, indicando ainda
que a Recorrida não indicou marca e modelo dos equipamentos ofertados em sua proposta. Ora, a Recorrente sabe que
este se tratou de um processo de compra eletrônica e que as propostas são previamente cadastradas no sistema de
compras governamentais, o ComprasNET, inclusive com a informação do fabricante, marca e modelo dos
equipamentos. A Recorrida, portanto, já havia indicado conforme mencionado pelo próprio pregoeiro no CHAT:

  
Sistema

 21/08/2018 14:51:38
 Senhor Pregoeiro, o fornecedor BINARIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF:

07.384.807/0004-67, enviou o anexo para o grupo G1.
 Pregoeiro

 21/08/2018 15:02:10
 Srs. Licitantes, iremos iniciar a análise da proposta e documentação de habilitação da empresa BINARIO, voltaremos às

17 horas.
 Pregoeiro
 21/08/2018 16:59:17

 Sr. Licitante, solicito inclusão de marca/modelo na proposta enviada. Lembro que não poderá ser diferente da que foi
cadastrada no Comprasnet.

 Pregoeiro
 21/08/2018 16:59:58

 Para BINARIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Concedo 30 minutos para envio da proposta.
 Sistema

 21/08/2018 17:00:09
 Senhor fornecedor BINARIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.384.807/0004-

67, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
  

39. Portanto, como esta informação já existia, inclusive previamente disponível, não houve afetação do julgamento
técnico e nem tampouco gerou-se atrasos ou prejuízos ao erário. Tratou-se de um erro de digitação sanável ao qual
mais uma vez essa d. comissão regularizou de forma branda e condizente. Nem tampouco foi preciso recorrer ao item
9.8 do edital já mencionado nestas contrarrazões, pois não haviam dúvidas a serem sanadas.

  
40. Conclui-se que não há sequer comparação entre o defeito insanável de não atendimento técnico do produto
apresentado pela RECORRENTE e este erro de digitação agora citado. Talvez essa comparação decorra do desespero da
RECORRENTE pela falta de argumentação. 
 
41. Por fim, em se tratando da alegação de menor preço dos produtos da Recorrente em face daqueles apresentados
pela Recorrida, não merecem prosperar. Isto porque são ofertas incomparáveis uma vez que a solução apresentada
pela Recorrida é tecnicamente superior e aquela apresentada pela Recorrente, além de inferior não atende aos
requisitos editalícios, não havendo, portanto, lógica a comparação feita pela Recorrente.

  
42. Mas o fato é que, a fim de induzir os presentes julgadores em erro, a Recorrente cria teses desprovidas de prova,
quer por falta de capacidade técnica em atender o objeto do certame e o ofertado pela Recorrida, quer por má-fé a
tumultuar o feito.

  
43. Diante disso, a Recorrida atende a todos os requisitos do edital, devendo ser mantido o ato administrativo que
culminou na sua habilitação, por medida de Justiça!

  
V – DOS PEDIDOS FINAIS

  
44. Assim, por tudo o que foi exposto, requer NÃO SEJA CONHECIDO o presente Recurso e, caso julgado o mérito, seja
NEGADO PROVIMENTO e mantida a classificação da Recorrida e demais atos administrativos em seu favor, por medida
de Justiça!

  
Termos em que,

 Pede deferimento.
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Santa Catarina, 30 de agosto de 2018.
  

 
_____________________________________________________________________

 BINARIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.
  

1 Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.466.110 SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Publicado D.O.U. em 09
Fev.2018.

   
Voltar  Fechar


