
 

AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, TODOS DO DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ – SESI E SENAI 

Sr. Pregoeiro e Ilma. Comissão, 

 
 
Ref.: Pregão Eletrônico nº 2.0265/2020 – Processo nº 2.0265/2020. 

 
 
 

TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n. 00.809.489/0001-47, sediada na 

Rua Dr. Reynaldo Machado, n. 1.320, CEP 80.215-242, Curitiba, Paraná, vem, 

respeitosamente, por seu procurador que adiante subscreve, à presença de Vossa 

Senhoria, apresentar  

 
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
 

interposto pela licitante MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA., pelo que requer, desde 

já, seja o Recurso julgado totalmente improcedente, devendo ser ratificadas e mantidas 

todas as decisões praticadas, até o presente momento, por este d. Órgão.  

 

1. DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE  

 

Nos termos do item 10.1, do Edital, o prazo para apresentar 

Contrarrazões é de 2 (dois) dias úteis.  

Considerando-se que o Recurso da Recorrente foi protocolizado em 

25/06/2020 (quinta-feira), o prazo se encerrará em 29/06/2020 (segunda-feira).  

 

Portanto, as presentes Contrarrazões deverão ser recebidas pelo Sr. 

Pregoeiro e Comissão julgadora para que, na forma do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI e SENAI,  sejam analisadas, nos termos da fundamentação que passa 

a apresentar. 

 



 

2. DOS FATOS 

 

Em síntese, a Recorrente requer pela reforma da decisão que declarou 

a ora Recorrida como vencedora do certame, pelos seguintes argumentos: 

 

a.) Afirma que a proposta da Recorrida para o item 01 do Edital é 

inexequível, pois, em seu entendimento, a oferta de lances deveria se dar pelo valor 

total dos equipamentos, e não pelo valor unitário; 

 

b.) Aduz que o valor do lance da Recorrida perfaz o valor de R$ 126,00 

(cento e vinte e seis reais) pela locação de 54 (cinquenta e quatro) Scanners, pelo 

período de 36 (trinta e seis) meses, situação que, supostamente, demonstra a 

inexequibilidade da proposta da Recorrida; 

 

c.) Argumenta que informou ao Sr. Pregoeiro e Comissão acerca da 

inexequibilidade da proposta da Recorrida, via chat; 

 

d.) Alega que, in casu, não foram atendidas as regras referente à oferta 

de lances, os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, julgamento 

objetivo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e isonomia; 

 

e.) Argui que não foram observados, neste processo licitatório, o que 

manda a Constituição Federal, a Lei, o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI 

e SESI, bem como que a decisão recorrida viola o entendimento jurisprudencial acerca 

do tema. 

3. DO DIREITO 

3.1 DO VALOR DA PROPOSTA DA RECORRIDA/EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA  

 

A Recorrente alega que a proposta da Recorrida, para o Item 01 do 

Edital, é inexequível, e que, portanto, a Recorrida deve ser desclassificada do certame. 

 

 



 

Não tem razão. 

 

Sobre o valor da proposta, vejamos o que estabelece o Edital, no item 

5.4 (fls. 2-3): 

 

5.4. O valor da proposta a ser encaminhado eletronicamente para o sistema 
deverá ser previsto no critério de julgamento indicado no item 6 do ANEXO 
II. 
 

Com efeito, assim estabelece o item 6, do Anexo II do Edital: 

 
6. Critério de julgamento  
 
MENOR PREÇO POR ITEM  
Finalizada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar no que se refere à compatibilidade do preço em relação 
ao estimado máximo para contratação bem como demais requisitos 
exigidos, e caso compatível, na sequência, verificará a habilitação do licitante 
conforme disposições expressas nesse instrumento convocatório.  
A proposta arrematante que, mesmo após o encerramento da fase de 
lances, ainda assim estiver acima do preço máximo estimado no Anexo I, 
será considerada desclassificada.  
Declarado arrematante, a proponente deverá, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis após o certame, apresentar nova proposta atualizada com os 
valores reduzidos proporcionalmente a todos os itens, ou seja, de forma 
equitativa. Essa redução deverá ocorrer para cada um dos itens e/ou 
subitens.  

 

Como visto, o critério de julgamento definido no Edital é claro: MENOR 

PREÇO POR ITEM.  

 

Demais disso, conforme o Anexo II, item 6,  após o encerramento da 

fase de lances será considerada desclassificada a proposta acima do preço máximo 

estimado no Anexo  I, do Edital. Veja-se que, no Anexo I, do Edital, verifica-se, como 

valor máximo estimado, o valor unitário (fls. 13, Edital): 



 

 

 

De igual modo verifica-se do preâmbulo do Edital, às fls. 1, e, também, 

é este o entendimento consignado no item 5.10 do Edital (fls. 3, Edital): 

 
5.10 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente Edital e Anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento ou o regular andamento do futuro 
contrato, e, ainda, as que apresentem valores unitários simbólicos ou 
irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis no seu 
todo.  
 

Assim sendo, diferentemente do que tenta fazer parecer a 

Recorrente (fls. 2, Recurso), os lances na fase de disputa devem ser ofertados por item 

e não por lote.  

 

É absurda a alegação da Recorrente, desarrazoada e contraditória. A 

própria Recorrente, às fls. 1 do Recurso, admite que este processo licitatório ocorre “na 

modalidade “Pregão”, forma “Eletrônica, tipo/critério de julgamento “Menor Preço por 

Item”  (grifo nosso).  

 

A Recorrente apontou o critério de julgamento em suas razões, 

expressamente. É evidente a má-fé da Recorrente que visa, tão somente, tumulto ao 

processo. 

 

O critério de julgamento das propostas, “por item”, consta expresso 

no Edital. O critério adotado corrobora com o entendimento do Tribunal de Contas da 

União, sumulado (Súmula 247). Assim consta: 

 

 



 

SÚMULA Nº 247 É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não 
por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, 
serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja 
prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo 
em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, 
embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou 
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou 
unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a 
essa divisibilidade. 
 

De acordo com o TCU, portanto, a regra é a adjudicação por item e não 

por preço global. 

 

Não há que se falar na desclassificação da proposta da Recorrida por 

inexequibilidade, portanto. A Recorrida procedeu na fase de disputa conforme 

estabeleceu o Edital! 

 

É cediço. O Edital faz Lei entre as partes, e, uma vez que a Recorrida 

cumpriu com o estabelecido, deve ser mantida como vencedora do processo. Assim se 

manifesta a jurisprudência: 

 
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. OFENSA 
AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO. (...) EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. NULIDADE DO ATO 
COATOR (...). A VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO É 
PRINCÍPIO ESSENCIAL, CUJA INOBSERVÂNCIA CAUSA A NULIDADE DO 
PROCEDIMENTO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM SEDE DE 
REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR - 4ª C. Cível - 0013391-44.2019.8.16.0031 - 
Guarapuava - Rel.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - 
J. 11.03.2020) (TJ-PR - REEX: 00133914420198160031 PR 0013391-
44.2019.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão 
de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 11/03/2020, 4ª Câmara Cível, 
Data de Publicação: 12/03/2020). 

Caso a decisão que declarou a Recorrida como vencedora seja revista 

– o que argumenta em homenagem ao princípio da eventualidade, somente – 

estaríamos diante de flagrante violação do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos do SESI E SENAI (art. 2), mormente pela violação dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo, dentre outros. 

 



 

Assim sendo, com o máximo acatamento, pugna- que se passe à fase 

de homologação e adjudicação, conforme estabelece o artigo 21, XV, do Regulamento 

de Licitações e Contratos do SESI e SENAI.  

 

Nos termos da fundamentação, requer-se pelo improvimento do 

Recurso. 

 

4. DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

Nos termos do que foi fundamentado, não se verificou do 

procedimento licitatório qualquer ilegalidade. 

 

 Assim sendo, pugna-se pela observação dos princípios que regem este 

procedimento licitatório, constantes no artigo 2° do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI e SENAI, bem como dos que lhe são correlatos: 

 

Art. 2° A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o 
SESI 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. 
 
Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o 
SENAI 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. 

 

Imperioso que seja observado o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, vez que se vinculam ao Edital não apenas as condutas das 

licitantes, mas também as da Administração. 

 

A Recorrida não descumpriu o Edital, e, portanto, não pode ser 

desclassificada. 

 



 

A proposta da Recorrida é, indiscutivelmente, a mais vantajosa, vez 

que cumpre com todas as determinações do Instrumento convocatório.  

 

Foi respeitado o princípio da legalidade! 

 

Pugna que se observe o disposto pelo artigo 2º do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI e SENAI, que consigna que a licitação visa a seleção da 

proposta mais vantajosa para o SENAI/SESI.  

 

A Licitação em comento, conforme consta das fls. 1, do Edital, é do tipo 

menor preço. 

 

A jurista Julieta Mendes Lopes Vareschini ensina o seguinte sobre a 

“proposta mais vantajosa”, nas licitações de tipo menor preço, realizadas por entidades 

do sistema “S” (dentre estas, SESI e SENAI): 

 
Por certo, a proposta mais vantajosa não precisa ser, necessariamente, a de 
menor preço. Isso porque o aspecto econômico não e absoluto para a 
definição de vantajosidade, devendo ser atendidos pelo particular os 
requisitos mínimos de qualidade, definidos pela entidade para a aferição 
da proposta mais vantajosa. 
(...) 
Porém, mesmo na licitação do tipo “menor preço”, cujo valor é o quesito de 
salutar importância para a escolha da proposta mais vantajosa à finalidade 
pública almejada, deve o ente contratante considerar os requisitos mínimos 
à aferição da qualidade do objeto. 
(...) 
Com efeito, não atende o interesse público proposta que, em que pese ser 
mais barata, não reúne os requisitos mínimos de qualidade, rendimento, 
etc., necessários para suprir a demanda do Serviço Social Autônomo. Por 
conta disso, a doutrina alude, a exemplo de Jair Eduardo Santana, a melhor 
preço e não menor, deixando claro que o aspecto econômico é apenas uma 
das facetas a serem consideradas no julgamento. (Licitações e Contratos, 
7ª. Ed. 2017, fls. 29). 

 

Assim sendo, cabe às licitantes a observação da especificação técnica 

mínima consignada no Edital, somado ao menor preço, sob pena de desclassificação da 

proposta. 

 



 

A decisão do Sr. Pregoeiro e Comissão, de declarar a Recorrida como 

vencedora, portanto, é ato perfeito! Não houve qualquer vício no processo. Foram 

observados todos os princípios. 

 

O Sr. Pregoeiro e Comissão julgadora, na qualidade de administradores 

da coisa pública, observaram o princípio da legalidade estrita! Quanto ao referido 

princípio, cabe citar fragmento da obra do eminente jurista Celso Antônio Bandeira de 

Mello, abaixo declinado: 

 

O princípio da legalidade, no Brasil, significa que a Administração nada pode 
fazer senão o que a lei determina. Ao contrário dos particulares, os quais 
podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a Administração só pode fazer o 
que a lei antecipadamente autorize. Donde, administrar é prover aos 
interesses públicos assim caracterizados em lei, fazendo-o na conformidade 
dos meios e formas nela estabelecidos ou particularizados segundo suas 
disposições. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito 
Administrativo. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 93).   
 

Pela leitura do colacionado, depreende-se que a conduta do agente 

público, por constituir exteriorização da vontade pública, deve ser pautada, unicamente, 

pela disposição legal, não podendo se originar do princípio da autonomia da vontade 

(aplicado à conduta do particular), vez que o agente público representa a vontade 

coletiva e não somente a sua própria vontade. 

 

Os princípios da impessoalidade e do julgamento objetivo, abaixo 

conceituados pelo jurista Marçal Justen Filho, foram observados: 

 

A impessoalidade é a emanação da isonomia, da vinculação à lei e ao ato 
convocatório e da moralidade. Indica vedação a distinções fundadas em 
caracteres pessoais dos interessados. (...).  Exclui o subjetivismo do agente 
administrativo. (...) A impessoalidade conduz a uma decisão que se pauta 
em critérios objetivos. Ou seja, ela deve independer da identidade de quem 
julga. A vantajosidade da proposta deve ser apurada segundo um 
julgamento objetivo. Por tal razão, o ato convocatório tem de conter 
critérios objetivos de julgamento. (Curso de Direito Administrativo, 12 ª 
Edição). 
 

 



 

 

O ato administrativo foi praticado, também, em observância ao 

princípio da supremacia do interesse público/finalidade, conceitos trazidos adiante pela 

ilustre jurista Maria Sylvia Zanella di Pietro. Assim se manifesta: 

 
“O princípio da supremacia do interesse público, também chamado de 
princípio da finalidade pública, está presente tanto no momento da 
elaboração da lei como no momento da sua execução em concreto pela 
Administração Pública. Ele inspira o legislador e vincula a autoridade 
administrativa em toda a sua atuação.” (Direito Administrativo, 27ª edição). 
 
 

Conforme os princípios da legalidade, igualdade, moralidade, 

vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, impessoalidade, 

finalidade/supremacia do interesse público, dentre outros, Edital, Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI e SENAI, entendimento sumulado do Tribunal de Contas 

da União e jurisprudência, a Recorrida deve ser mantida como vencedora do certame. 

 

Eventual reforma da decisão seria ilegal, e, portanto, passivel de 

nulidade. 

 

Nos termos da fundamentação, requer pelo improvimento das Razões. 

 

5. DO REQUERIMENTO  

 

Por todo o exposto, requer seja negado provimento ao Recurso 

Administrativo interposto pela Recorrente, devendo ser ratificadas e mantidas todas as 

decisões praticadas até o presente momento por este d. Órgão.   

 

Requer, também, caso entendam os Julgadores pela necessidade de 

esclarecimento além dos já prestados, que seja oportunizado à Recorrida fazê-lo via 

diligência. 

 

 

 



 

Nestes termos, pede deferimento. 

Curitiba, 29 de junho de 2020. 

 

 

 
 
 

Tecprinters Tecnologia de Impressão Ltda. 
Carlos Cesar de Lima  

54.267.689-53 
Representante Legal 

 

 


