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AO MUNICIPIO DE OTACÍLIO COSTA – SC 

AOS CUIDADOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES/PREGOEIRO(A)  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022 

PROCESSO DE COMPRA LICITAÇÃO Nº 120/2022 

 

 

 

 

 

A INOVA DIGITAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 

CNPJ n° 22.992.632/0001-11, sediada na Av. Juscelino K. de Oliveira, n. 

117 - Sala 02, Seminário, CEP 89.190-000, Taió (SC), por seu sócio 

administrador devidamente constituído, vem perante Vossa Senhoria, 

apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, conforme abaixo transcritos os 

fatos e fundamentos, contra o ato que sagrou vencedora a empresa 

MICROTECNICA INFORMATICA LTDA com CNPJ n. 01.590.728/0009-30. 

 

 

 

 

 

1. DA SÍNTESE DOS FATOS . 

 

A requerente participou da licitação Pregão Eletrônico nº 041/2022 que tinha por objeto o 

registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento/instalação de 

kits de lousas interativa digital para equipar as salas da Escola Antônio Pires Burg e equipar 

algumas salas das demais escolas e CEIS da Rede Municipal de Ensino, visando melhorar a 

qualidade do ensino e aperfeiçoamento da prática pedagógica através da tecnologia. Ocorre que 

durante a sessão pública ocorreram ilegalidades que motivaram a necessidade de apresentação 

do presente recurso administrativo, conforme argumentos de fatos e direito abaixo relacionados. 

 

 

2. DOS MOTIVOS PARA DESCLASSIFICAR A RECORRIDA. 

 

2.1. DOS MOTIVOS PARA RECUSA DA PROPOSTA DA RECORRIDA. 

 

A empresa MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA, deve ter sua proposta recusada pelo 

descumprimento das cláusulas editalícias, visto que apresentou proposta em desacordo com os 

termos do edital e especificações técnicas do termo de referência, conforme destaca-se: 

 

 A empresa apresentou em sua proposta para o item 1 “Lousa digital Interativa” a 

marca/modelo - Goobotech/X500, porém em consulta ao site oficial da fabricante verificou-

se algumas irregularidades e foi descriminado que a lousa ofertada não atende nos 

seguintes itens: 
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a) Conforme o item 2.2 do termo de referência: “Apresentar portabilidade de todos os 

componentes eletrônicos da lousa digital e com instalação via USB ou outra porta disponível 

em computadores padrão”. Contudo, no próprio vídeo de apresentação do equipamento 

pela fabricante no site oficial, pode-se ver, que este modelo de lousa é necessário um 

sensor interativo para o funcionamento da lousa assim, se retirarmos o sensor a 

lousa não funcionará, não sendo um componente portável igual o edital solicita. 

Outrem ainda, é claro no edital conforme o item 2.3 do termo de referência “Não serão 

aceitos equipamentos que necessitem sensores”. Logo, por conclusão lógica o equipamento 

necessita de um sensor para funcionamento para interpretação dos comandos realizados 

pelo usuário, assim, estando desconforme com o edital e enseja recusa. 

 

 

 
Imagem retirado do vídeo de apresentação do produto no YouTube (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=uAEJPkeiDWA). 

 

Pode-se verificar a presença do sensor no link do YouTube ao tempo de 1 min e 40 seg de 

tempo de exibição: https://www.youtube.com/watch?v=DnXuQ04hasY  

 

b) Conforme o item 3.1.2 do termo de referência “Sombras geradas pelo usuário não interfiram 

nesta digitalização”. Assim, o equipamento ofertado pela empresa não atende este 

descritivo, pois, há interferência na usabilidade gerado pela sobra do usuário 

interferindo na efetividade do equipamento. 

 

c) Conforme o item 4.4 do termo de referência o equipamento deve “dispor de tecnologia 

rolante tanto na lateral quando na parte inferior da lousa, para que o professor tenha uma 
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escrita na altura do seu conforto, evitando ou diminuindo danos à saude e estresse físico ao 

professor”. Sendo necessário que a instalação ocorra a altura mínima de 1,20m de altura 

conforme o item 4.1 do termo de referência. Está tecnologia é exclusiva de outro 

equipamento, levando de modo quase certo, que o equipamento ofertado pela empresa não 

possuirá. 

 

 A empresa MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA apresentou em sua proposta para o 

item 2 (dois) “Sistema de Projeção” a marca Epson e o Modelo W49, em consulta ao site 

oficial da fabricante foi descriminado/constatado que o projetor desta marca não atende nos 

seguintes itens: 

 

a) O edital solicita “Relação de Contraste (FOFO) 20,000:1” o produto ofertado Epson/W49 

possui apenas 16,000:1. Conforme link do site oficial da fabricante com as especificações 

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

Aula/Projetor-Epson-PowerLite-W49/p/V11H983020  

Logo, verificasse ser inferior ao descritivo técnico presente em edital e termo de referência, 

estando, portanto, irregular. Atender ao edital, é indispensável não só pelo princípio da 

vinculação e isonomia, mais pois, a característica solicitada representa maior qualidade de 

retroprojeção das imagens e melhor usabilidade do equipamento. 

 

Ao aceitar produtos que não atendem as especificações a Administração descumpriu as 

previsões do próprio edital: 

 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 
Termo de Referência. 

 

Sendo assim, primando pelos princípios da vinculação ao edital, isonomia e, sobretudo, da 

legalidade, requer a recusa das propostas das recorridas, pelo desatendimento às especificações 

exigidas no edital ou, caso a Administração entenda que as especificações são insignificantes que 

os itens em questão sejam cancelados, lançado novo edital com novas especificações técnicas. 

 

 

2.1.1. DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA A FIM DE COMPROVAR INCONSISTÊNCIAS NAS 

PROPOSTAS DAS RECORRIDAS. 

 

 

Diante dos argumentos acima apontados, e a fim de auxiliar na comprovação necessária 

para o deferimento dos argumentos pelo julgador, faz-se necessário a elaboração de diligência de 

apresentação de amostras físicas do equipamento com demonstração prática de suas 

funcionalidades e com intuito de constatar que a proposta da empresa MICROTECNICA 

INFORMÁTICA LTDA, não apresenta os requisitos mínimos exigidos em edital. 

 

  

mailto:liferline.comercialjb@gmail.com
mailto:jbeletro01@gamil.com
https://epson.com.br/Para-empresas/Projetores/Projetores-de-Salas-de-Aula/Projetor-Epson-PowerLite-W49/p/V11H983020
https://epson.com.br/Para-empresas/Projetores/Projetores-de-Salas-de-Aula/Projetor-Epson-PowerLite-W49/p/V11H983020


 

Avenida Juscelino K. de Oliveira, n° 117 – Sala 02, Seminário, Taió – SC, CEP 89.190-000,  
CNPJ: 22.992.632/0001-11, I.M: 699.826, I.E: 25.772.288-2, Telefone (47) 3562-1878  

Banco do Brasil SA, Agência: 0809-5, Conta Corrente: 21706-9; E-mail para envio de Atas e/ou 
Contratos: liferline.comercialjb@gmail.com E-mail: jbeletro01@gmail.com 

3. DA LEGALIDADE DE ABRIR PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIAS. 

 

O esclarecimento de possíveis dúvidas quanto o objeto deste recurso pode (e deve) ser 

feito com uma simples diligência, que ajudará a Administração a decidir pela procedência ou não 

do presente recurso. 

 

Há possibilidade da comissão ou autoridade competente promover diligência, para 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, conforme artigo 43, §3º da Lei Federal nº 

8.666 de 1.993. 

 

A realização de diligência é realizada sempre que a comissão julgadora, ou autoridade 

competente em presidir o certame, esbarra em alguma dúvida, sendo mecanismo necessário para 

afastar imprecisões e confirmação de dados contidos nas documentações apresentadas pelos 

participantes do processo licitatório. 

 

A diligência já deveria ter sido feita, pois não há discricionariedade da Administração em 

optar ou não pela realização de diligência, sempre que houver dúvidas sobre alguma informação, 

tal providência se torna obrigatória. Com brilhantismo e clareza, Marçal Justen Filho leciona: 

 

A realização da diligência não é uma simples “faculdade” da Administração, a ser 
exercitada segundo juízo de conveniência e oportunidade. A relevância dos interesses 
envolvidos conduz à configuração da diligência como um poder-dever da autoridade 
julgadora. Se houver dúvida ou controvérsia sobre fatos relevantes para a decisão, 
reputando-se insuficiente a documentação apresentada, é dever da autoridade julgadora 
adotar as providências apropriadas para esclarecer os fatos. Se a dúvida for sanável por 
meio de diligência será obrigatória a sua realização” (Marçal Justen Filho, Comentários à 
Lei de Licitação e Contratos Administrativos, 16ª ed, Revista dos Tribunais, São Paulo, 
2014, pág. 804.) 

 

Comumente se questiona a possibilidade de juntar documentos durante a realização de 

diligência, tal altercação decorre de uma interpretação equivocada do texto legislativo, isto porque 

o art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666 de 1.993 preconiza que: 

 

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 

 

Deste modo, a correta interpretação é de que a vedação para inclusão de documentos, 

restringe-se somente a inclusão de documentos que deveriam ser entregues inicialmente, por 

conseguinte, admitindo a inclusão de qualquer outro documento que sirva como complemento 

necessário a elucidação de obscuridades, dúvidas ou, até mesmo, veracidade dos documentos já 

apresentados. Exemplo típico é o caso da inclusão de notas fiscais ou contratos que visam 

esclarecer a quantidade fornecida de determinado material, quando o atestado de capacidade 

técnica é omisso, ou dúbio, em relação à quantidade fornecida. 

 

Isto é afirmado pois a diligência não está condicionada a autorização prévia no instrumento 

convocatório ou ao pleito do particular, em verdade deve ser realizada de ofício visando 

mailto:liferline.comercialjb@gmail.com
mailto:jbeletro01@gamil.com


 

Avenida Juscelino K. de Oliveira, n° 117 – Sala 02, Seminário, Taió – SC, CEP 89.190-000,  
CNPJ: 22.992.632/0001-11, I.M: 699.826, I.E: 25.772.288-2, Telefone (47) 3562-1878  

Banco do Brasil SA, Agência: 0809-5, Conta Corrente: 21706-9; E-mail para envio de Atas e/ou 
Contratos: liferline.comercialjb@gmail.com E-mail: jbeletro01@gmail.com 

salvaguardar a Supremacia do Interesse Público. Todavia, nada impede que a omissão da 

Administração, haja provocação do interessado para sua realização e quando suscitada será 

obrigatória, excetuada a decisão motivada e satisfatória que justifique a negativa. 

 

Desta forma cabe a Administração promover a diligência ou justificar sua negativa. 

 

 

3.1. DA OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO 

OBJETIVO. 

 

O princípio do julgamento objetivo busca afastar o discricionarísmo no julgamento das 

licitações, assim, fazendo com que os julgadores atendam ao critério fixado pela Administração, 

desta forma seguindo os critérios estabelecidos conforme definidos no edital. 

 

Veja-se o magistério de Joel de Menezes Niebuhr em seu livro “Licitação Pública e Contrato 

Administrativo” de 2015: 

 

Sem embargo, o julgamento objetivo agrega-se ao instrumento convocatório, pois os critérios 
do julgamento nele estão previstos. Nesse desígnio, o julgamento objetivo é aquele que se 
dá na estrita conformidade dos parâmetros prefixados no edital. Para tanto, o instrumento 
convocatório não pode prestigiar critério subjetivos. Destarte, são vedadas disposições que 
permitam ao órgão administrativo levar em conta distinções pessoais que provenham de seus 
agentes. O princípio do julgamento objetivo está adstrito também ao princípio da 
impessoalidade, uma vez que a licitação se conforma ao interesse público. Dessa forma, 
também o é à isonomia, que, em dilatado aspecto, proíbe distinções relativas à esfera 
pessoal de quem quer que seja. Nesse sentido, Carlos Ari Sundfeld preleciona que “o 
julgamento objetivo obrigando a que a decisão seja feita a partir de pautas firmes e 
concretas, é princípio voltado à interdição do subjetivismo e do personalismo, que põem a 
perder o caráter igualitário do certame”. Na realidade, tanto o princípio do julgamento 
objetivo, quanto o princípio da vinculação ao instrumento convocatório se completam e 
ambos se encontram no princípio da isonomia, visto que constituem garantias formais dos 
particulares em relação à Administração Pública, fazendo com que o certame do início ao fim 
se deite sob os critérios claros e impessoais”. 

 

Em complemento: 

 

“Julgamento objetivo é o que se baseia no critério indicado no edital e nos termos 
específicos das propostas. É princípio de toda licitação que seu julgamento se apoie em 
fatores concretos pedidos pela Administração, em confronto com o ofertado pelos 
proponentes dentro do permitido no edital ou convite. Visa afastar o discricionaríssimo na 
escolha das propostas, obrigando os julgadores a aterem-se ao critério prefixado pela 
Administração, com o que se reduz e se delimita a margem de valoração subjetiva, 
sempre presente em qualquer julgamento (arts. 44 e 45)” (MEIRELLES, Hely Lopes. 
Direito Administrativo Brasileiro. 30ª edição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 272). 
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E ainda: 

 

Princípio do Julgamento Objetivo: Esse princípio significa que o administrador deve 
observar critérios objetivos definidos no ato convocatório para julgamento da 
documentação e das propostas. Afasta a possibilidade de o julgador utilizar-se de fatores 
subjetivos ou de critérios não previstos no instrumento de convocação, ainda que em 
benefício da própria Administração. (Brasil. Tribunal de Contas da União. Licitações e 
Contratos. Licitações e Contratos. 4ª edição. DF. 2010, p. 29). 

 

Desta forma, a Administração e licitantes são obrigados a obedecerem às regras do edital, 

sendo que os documentos apresentados pela empresa também devem estar de acordo com o 

estabelecido no edital. Neste caso o edital exige requisitos de habilitação técnica e proposta, mas 

homologa-lo a empresa MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA não deve ser efetivada pela 

administração. 

 

Por todo o exposto, conclui-se que a Administração Pública, no curso do processo de 

licitação, não pode se afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento 

convocatório, pois, para garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes do 

certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, é 

necessário observar estritamente as disposições constantes do edital ou instrumento congênere. 

 

4. DOS PEDIDOS. 

 

 

Receber o recurso administrativo e, ao final, seja dado provimento para: 

 

a) DESCLASSIFICAR a recorrida MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA pelo não 

cumprimento de cláusulas editalícias e da legislação pertinente, com apresentação de 

equipamento em desconformidade com o termo de referência e edital. 

b) Que sejam anuladas todas as fases da licitação ocorridas após o ato ilegal. 

 

 

Nestes termos pede deferimento. 

 

Obs.: E-mail geral para envio de pedidos, dúvidas e demais questionamentos: 

jbeletro01@gmail.com 

E-mail destinado somente ao envio de Atas, Contratos, Aditivos e dúvidas sobre 

documentações: liferline.comercialjb@gmail.com 

Peço por gentileza para atentar-se aos e-mails para que não ocorram divergências. 

 

TAIÓ - SC, 06 DE SETEMBRO DE 2022. 
 

 

 

 

JHONATAN BAGATOLI 
CPF N. 078.670.219-22 

RG N. 5.012.322 
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