
 

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 MICROSENS S/A., 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 

24/06/2020 (quarta-feira), o prazo se encerrará em 26/06/2020 (sexta-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 o equipamento ofertado pela Recorrida, Kodak i1190 

não atende ao Edital, vez que não possui “acesso à rede”; 

 

b.) Aduz que o produto apresentado pela Recorrida possui custo 

inferior em relação ao scanner de interface de acesso à rede e que tal situação 

proporcionou vantagem indevida à Recorrida, ferindo o princípio da isonomia e 

competitividade, vinculação ao instrumento convocatório, legalidade e Edital. 

 

3. DO DIREITO 

3.1 DO PLENO ATENDIMENTO DO EQUIPAMENTO OFERTADO PELA RECORRIDA AO 

EDITAL  

 

Antes de adentrarmos ao cerne do mérito, são necessários alguns 

esclarecimentos. 

 

A Recorrida, ao elaborar a proposta comercial enviada para o sistema 

eletrônico Licitações-e, cometeu um erro material. Ao invés de constar o produto 

Avision AN230W, constou, por engano, o equipamento Kodak i1190.   

 

Apenas o equipamento constou de forma equivocada na proposta 

enviada no sistema eletrônico. As especificações técnica relacionadas na proposta 

cadastrada pertencem ao equipamento Avision AN230W, que atende plenamente ao 

Edital. Assim sendo, não houve qualquer prejuízo. 

 

Após ser declarada como vencedora do certame, conforme os itens 

6.17 e 6.18 do Edital, a Recorrida apresentou a sua proposta comercial atualizada, de 



 

forma eletrônica (via e-mail) e de forma física, corretamente. Veja-se que em tal 

proposta consta o produto Avision AN230W. 

 

Cabe esclarecer que tal erro, eminentemente material, nos termos dos 

princípios que regem este procedimento licitatório (razoabilidade, proporcionalidade, 

formalismo moderado, dentre outros) e entendimento jurisprudencial sobre o tema, 

não enseja na desclassificação da Recorrida.  

Ademais, consta do Anexo II, do Edital, expressamente, que não 

existem requisitos complementares para a proposta comercial (fls. 23, Edital): 

  

Por qualquer prisma que se analise, então, tem-se que o erro de 

elaboração da proposta, apontado, trata-se de erro material que não representa mácula 

ao processo. 

Assim se manifesta o Tribunal de Contas da União sobre o tema: 

 
REPRESENTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. (...). 
DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO. MONITORAMENTO. Trata-se de 
representação formulada pela Athos Brasil Soluções em Unidades Móveis 
Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Presencial nº 855/2018 
conduzido pelo Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná (Sesi-
PR) (...). 46. Nesse particular, são frequentes as decisões do Tribunal de 
Contas da União que prestigiam a adoção do princípio 
do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao 
longo do procedimento licitatório. ‘Acórdão 357/2015-TCU-Plenário, relator 
Ministro Bruno Dantas No curso de procedimentos licitatórios, a 
Administração Pública deve pautar-se pelo princípio 
do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e 
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito 
aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do 
conteúdo sobre o formalismo extremo (...). (TCU - RP: 04353520186, 
Relator: ANDRÉ DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/11/2019, Plenário) 

 

No mesmo sentido:  



 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. (...). 
VÍCIO IRRELEVANTE E SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCLUSÃO DE 
PARTICIPANTE QUE OFENDE A RAZOABILIDADE E CONFIGURA 
FORMALISMO EXCESSIVO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o sistema pátrio prestigie no 
procedimento licitatório o Princípio da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório, de observância obrigatória tanto pela Administração Pública 
como pelos cidadãos, não obstante, o sistema também valoriza o Princípio 
da Razoabilidade, além da preservação do interesse público. (...) .A finalidade 
do ato - identificar o participante - foi alcançada, de modo que a sua 
desclassificação em virtude de erro material configura formalismo excessivo, 
diante da peculiaridade fática. (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1219739-0 - Curitiba - 
Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 12.08.2014) (TJ-PR - 
AI: 12197390 PR 1219739-0 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus 
de Lima, Data de Julgamento: 12/08/2014, 5ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: DJ: 1395 19/08/2014) 

 

Superada tal questão, passemos à análise das razões recursais da 

Recorrente.  

 

A Recorrente alega que o equipamento ofertado pela Recorrida não 

atende ao Edital, vez que, supostamente, o não possui “acesso à rede”. Por esta razão, 

requer pela reforma da decisão que declarou a Recorrida como vencedora do processo. 

 

Sem razão. 

 

Diferentemente do que afirma a Recorrente, o equipamento 

apresentado pela Recorrida, Avision AN230W, cumpre o exigido pelo item 2.1.3, do 

Anexo I, do Edital, plenamente.  

 

Não houve, pela Recorrida, qualquer descumprimento. O catálogo do 

produto (Documento 1) demonstra o atendimento.  

 

Logo, uma vez que o equipamento apresentado pela Recorrida cumpre 

com a exigência do item 2.1.3, do Anexo I, do Edital, não há que se falar na 

desclassificação da mesma.  

 



 

Como visto, não restou violado qualquer princípio delineador do 

procedimento licitatório, pelo contrário. 

 

Demais disso, não há que se falar na aplicabilidade de Súmula 473, do 

STF. Não há subsunção fática, in casu. A decisão que declarou a Recorrida como 

vencedora do certame é ato perfeito, que se coaduna, perfeitamente, com o Edital e 

com o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI e demais normativas 

aplicáveis.  

 

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 a Administração”.  

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! 

 

Repisa-se. A Recorrida observou, pormenorizadamente, a todas as 

regras do Instrumento convocatório, da Lei e entendimento jurisprudencial aplicado ao 

caso, e, por isso foi declarada como vencedora do certame. 

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). 
 
 
 

 

Ainda, pugna-se pela observação dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, conforme assevera a nobre jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

 
O princípio da razoabilidade, sob a feição de proporcionalidade entre meios 
e fins, está contido implicitamente no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 
9.784/99, que impõe à Administração Pública: adequação entre meios e 
fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida 
superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse 
público (inciso VI); observância das formalidades essenciais à garantia dos 
direitos dos administrados (inciso VIII); adoção de formas simples, 
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito 
aos direitos dos administrados (inciso IX); e também está previsto no artigo 
29, § 2º, segundo o qual “os atos de instrução que exijam a atuação dos 
interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes”. 
(Direito Administrativo, 32ª Edição p. 239 - Grifo nosso). 
 

 



 

Conforme os princípios da legalidade, igualdade, moralidade, 

vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, impessoalidade, 

finalidade/supremacia do interesse público, formalismo moderado, razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros, Edital, Regulamento de Licitações e Contratos do SESI 

e SENAI 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, 26 de junho de 2020. 

 

 

 

 

Tecprinters Tecnologia de Impressão Ltda. 
Carlos Cesar de Lima  
CPF 540.267.689-53 
Representante Legal 

 

 


