
 
 

 

 

 

 
ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO SENAC/PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregão Eletrônico nº 08/2018 
 
 
 

  Microtécnica Informática LTDA, já qualificada nos autos do processo 
licitatório epigrafado, doravante denominada recorrida vem perante V.Sa., apresentar as 

suas   
 

CONTRARAZÕES 
 
ao recurso apresentado pela licitante LUCA COMERCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA, 
doravante denominada recorrente, aduzindo para tanto o que se segue: 
 
I – Do Objeto: 
 
 1. Trata-se de licitação, cujo objeto descrito no item 1.1 do termo de referência do edital é 
“ ...a AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, PROJETORES E TABLETS PARA AS 
UNIDADES DO SENAC/PR E DO SESC/PR...”. 
 



 
 

 

 

 

II – Da Proposta da Recorrente: 
 

 2. A recorrente concorreu apresentando proposta com total cumprimento das 
exigências editalícias, inclusive no tocante às condições de prestação da garantia e serviços de 
assistência técnica.   
 
 3. Entretanto, após ter sido a recorrida declarada vencedora da disputa, a empresa 
recorrente interpôs recurso que se mostra totalmente descabido e com único e exclusivo intuito 
de tumultuar o certame. 
 
III – DO MÉRITO DO RECURSO ORA CONTRA-ARRAZOADO: 
 
 4. Sem maiores delongas, até porque, diferentemente da recorrente, a recorrida não vai 
tomar o precioso tempo de V.Sa. com verborragia inútil e sem qualquer estribo, inicia-se a 
impugnação ao apelo aviado afirmando-se que a proposta da recorrida atende em tudo o edital, 
inclusive no que tange ao cumprimento dos requisitos de prestação da assistência técnica.  
 
 5. Nota-se ainda que a recorrente tenta criar exigências editalícias inexistentes, fazendo 
isso com clara má-fé e tentando confundir Vossa Senhoria. 
 
 6. Pois bem, no que tange ao cumprimento das condições de prestação de assistência 
técnica, em suma, a recorrente alega que a recorrida não cumpre o que exige o edital em razão 
de, supostamente, segundo ela, não ter comprovado que a aquisição dos equipamentos 
ofertados em sua proposta tenha se dado perante o revendedor autorizado da marca (“Casio 
Brasil”), fato este que, segundo a recorrente, impediria que os produtos recebessem a assistência 
técnica da rede autorizada Casio no Brasil. 
 
 7. Primeiramente, não há no edital qualquer exigência de que os equipamentos 
somente possam ser adquiridos do próprio fabricante ou de revendedor autorizado por ele 
no Brasil. 
 
 8. Ora, tal exigência não existe justamente porque configuraria uma condição restritiva 
à ampla disputa, eis que, se presente, direcionaria a disputa apenas para fabricantes e revendas 
autorizadas, deixando de forma grandes magazines e outras revendas que comercializam 
produtos de diversas marcas. Aqui a recorrente, que é revenda autorizada, deseja se beneficiar 
dessa condição em detrimento da ampla concorrência e da economicidade. 
  
 10. Se mostra descabida a argumentação da recorrente no sentido de sugerir que os 
equipamentos ofertados pela recorrida, se adquiridos em revendedores que não sejam a CASIO 
Brasil, não receberiam a assistência técnica da rede credenciada CASIO no Brasil. 
 
 11. Tal hipótese é uma tentativa desesperada da recorrente de tumultuar o certame, eis 
que ela, por não ter ganho a disputa no preço, tenta agora de todas as formas criar exigências 
inexistentes no edital. 
 
 12. Não obstante a isso, informa-se a V.Sa. que mesmo que os produtos não sejam 
adquiridos perante a CASIO Brasil, ainda assim a rede credenciada presta a assistência técnica 



 
 

 

 

 

devida, eis que os projetores da marca CASIO, não importando se adquiridos junto à CASIO 
Brasil ou não, possuem obrigatoriamente uma garantia do fabricante de 03 anos no Brasil. 
  
 14. Tal fato é aqui comprovado pelo documento em anexo, consubstanciado em e-mail 
contendo uma consulta feita junto à própria CASIO Brasil, onde, o fabricante deixa claro e 
incontestável que “A garantia da Casio para equipamentos no Brasil com nota de compra é 
de 36 meses...” 
 
 15. Ora, não é a recorrente que determina onde a recorrida pode ou não adquirir os 
equipamentos que oferta em sua proposta e, além disso, como já dito, não há no edital nenhum 
item que obrigue os licitantes a adquirirem os produtos apenas diretamente do fabricante. 
 
 16. Frise-se aqui mais uma vez que condicionar a participação e/ou cumprimento de 
qualquer exigência da licitação ao fato de que aquisição dos produtos somente se pudesse fazer 
diretamente do fabricante ou revendas autorizadas se mostra condição inexistente no instrumento 
convocatório e que, caso existisse, seria ilegal, eis que restritiva. 
 
 17. Neste contexto, a Lei Geral das Licitações é enfática quando estabelece no inciso I, 
do § 1º do artigo 3º a proibição aos agentes públicos de restringir o caráter competitivo das 
concorrências, estabelecendo preferências impertinentes ou irrelevantes para o objeto do 
contrato, verbis: 
  

“Art. 3º(...) 
§ 1º. É vedado aos agentes públicos: 

I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências 
ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;” 
 
 18. Querer inventar tal exigência é conduta que não tem amparo legal, pois limita 
sobremaneira o universo dos competidores na medida que apenas empresas FABRICANTES ou 
somente as poucas empresas que sejam credenciadas como revenda/assistência técnica 
autorizada de FABRICANTES poderiam licitar.  
 
 19. A exigência levantada no recurso é incompatível, ainda, com o disposto no art. 37, 
inciso XXI, em sua parte final, da Constituição Federal, que diz verbis: 

“Art. 37. 
..........................................................omissis........................................................
....... 
XXI – (...), mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
INDISPENSÁVEIS à garantia do cumprimento das obrigações.” 
(destacamos) 
 

 
 20. A própria lei nº. 8.666/93 diz em seu art. 30, § 5º que; “É vedada a exigência de 
comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em 



 
 

 

 

 

locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na 
licitação.” 
 
 21. A Concorrência Pública, no dizer de LÚCIA VALLE FIGUEIREDO1, “dado o seu 
caráter de universalidade, a habilitação é feita para todos os interessados, desde que tenham 
personalidade jurídica condizente com o que se deseja contratar. Se a Administração exorbitar 
dos requisitos exigíveis para a habilitação, excedendo sua faixa discricionária, estará ilegalmente 
restringindo a possibilidade de oferta. De conseguinte, ocorrerá nulidade.” 
 
 22. Na jurisprudência há precedentes de nossos Tribunais que têm se 
manifestado pela inadmissibilidade de restrições impertinentes ou irrelevantes feitas aos 
licitantes, como demonstram os arestos a seguir transcritos, verbis: 
 

 “SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Data de Decisão: 07/08/1995 
Processo: RESP Nº. 43856 Ano: 94 UF: RS Turma: Primeira  
Relator: MINISTRO MILTON LUIZ PEREIRA  
Fonte: D.J.  DATA: 04/09/1995 - PG: 27804 
EMENTA: 
ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - EDITAL - CLÁUSULA RESTRITIVA - DECRETO-
LEI 2.300/86 (ART. 25, PARÁGRAFO 2., 2, 1ª. PARTE).  
1. A exigência editalícia que restringe a participação de concorrentes, constitui 
critério discriminatório desprovido de interesse público, desfigurando a 
discricionariedade, por consubstanciar “agir” abusivo, afetando o princípio da 
igualdade. (grifamos) 
2. Recurso improvido.  
Decisão: Por unanimidade, negar provimento ao recurso.” 
 
TFR, em RDA, 160:187: 
“Não podem prevalecer as cláusulas em edital de processo licitatório que visem a 
limitar o número de concorrentes, por força de exigências não autorizadas no 
ordenamento específico, cuja inspiração é de permitir ampla oportunidade a 
todos que estejam capacitados à execução do trabalho”  
 
TFR, em RDA, 166:115: 
“Não se compadece com princípio de igualdade entre os licitantes a exigência, em 
edital de processo licitatório, que vise a restringir o número de concorrentes.”  

 
 23. Desta forma, com base na legalidade e na adequação ao edital, inconcebível o 
acolhimento do recurso ora rebatido, eis que, conforme já demonstrado, a proposta da recorrida 
em tudo atende ao edital, tendo assim respeitado o Princípio da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório. 
 

                                                           
1 FIGUEIREDO, LÚCIA VALLE. Curso de Direito Administrativo. 2ª. ed. atualizada e ampliada; Ed. Malheiros, 

SP, 1995; página 319. 
 



 
 

 

 

 

 24. Fica impugnado o documento apresentado pela recorrente em seu apelo, eis que o 
mesmo é contraditório às informações prestadas pelo fabricante CASIO (vide e-mail anexado a 
esta peça). De certo, o documento apresentado pela recorrente foi confeccionado à sua 
conveniência, eis que ela é uma revenda autorizada e deve ter feito isso para lograr êxito e vencer 
no tapetão, já que não venceu legitimamente na disputa de preço. 
 
 25. Por fim, ratifica-se que a proposta da recorrida em tudo atendeu ao que exige o edital 
e, além disso, fica também ratificado que a garantia será prestada conforme solicitado no 
instrumento convocatório, estando a recorrida sujeita as penalidades cabíveis quando da 
prestação desse serviço.  
 
IV- Da Conclusão: 
 
 26. Assim, com base nos argumentos acima tecidos, restando comprovada a existência 
de adequação da proposta da recorrida às exigências do edital, requer-se que V.Sa. NEGUE 
PROVIMENTO ao recurso interposto, fazendo por intacto o resultado que reconheceu como 
vencedora a proposta da recorrida. 

 
N. Termos 
P. Deferimento 

 
   Brasília, 30 de outubro de 2018. 
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Juliana de Andrade Ramirez

De: Agatha - Compufix Automação <agatha@compufix.com.br>

Enviado em: quinta-feira, 25 de outubro de 2018 15:10

Para: governo@microtecnica.com.br

Assunto: ASSISTENCIA PROJETORES CASIO 

Boa tarde André,  
 
Conforme conversamos segue print de tela onde mostra o site da Casio e nós como Assistência 
Autorizada. 
 
 

 
 
Fico no aguardo, 
Atenciosamente,  
Agatha Corrêa 
Gerente de contas 
Fone: +55 41 3016-3120 Ramal: 9415 
Celular: +55 41 8522-4542  
Skype: Agatha Correa 

 

 

 


