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                                                                                                                                       Belém, 22 de janeiro de 2021. 

 

Ao 

Serviço Social da Indústria – SESI 

Departamento Regional do Pará 

Comissão de Licitação do SESI e SENAI 

 

 

Ref.: Edital Concorrência SRP nº 029/2020 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

DO SESI E SENAI 

 
 

A empresa BELPARÁ COMERCIAL LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

05.903.157/0001-40, com sede na Travessa Humaitá nº 2233, térreo – CEP: 66093-047, Marco, Belém/PA Fone: (91) 

3031-5152, vem, respeitosamente, representada neste ato pelo seu sócio administrador, o Sr. Felipe Antonio Melo da 

Costa, CPF n° 318.087.782-00, bem como por sua advogada, Dra. Yasmin Pípolos Pereira de Barros, OAB-PA 26.582, 

que esta subscreve, com fulcro no artigo 7º, subitem 7.1 do Edital Concorrência – SRP Nº 029/2020, bem como no art. 24 

do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, interpor  

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

face à decisão que habilitou a empresa HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ nº 24.802.687/0001-47 e a declarou vencedora do item nº 6 (Estação de trabalho nº 

1) da Concorrência SRP nº 029/2020, pelas razões e fundamento jurídicos a seguir expostos. 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

O Edital de Concorrência – SRP nº 029/2020, em seu item 7, subitem 7.1, abaixo colacionado, dispõe que após a 

manifestação de intenção em recorrer, o recorrente tem um prazo de 05 (cinco) dias para apresentar as razões, vejamos: 

 

7 - DO RECURSO E HOMOLOGAÇÃO 
7.1 - Ao final da sessão, definida a fase de habilitação ou declarada vencedora do certame, 

a(s) licitante(s) que pretender(em) interpor recurso administrativo deverá(ão), no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar razões do recurso, facultando-se aos demais 

licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos;  

De mesmo modo, enquadra-se o art. 22 do Regulamento de Licitação e Editais, ipsis litteris: 

Art. 22. Dos resultados da fase de habilitação e do julgamento das propostas caberão 

recursos fundamentados, dirigidos à autoridade competente indicada no instrumento 

convocatório, por intermédio da comissão de licitação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) 
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dias úteis e, na modalidade convite, 2 (dois) dias úteis, pelo licitante que se julgar 

prejudicado (Grifo nosso).  

Assim, tendo em vista que a manifestação de intenção recursal da recorrente ocorreu em 18/01/2021 (segunda-

feira), a data limite para apresentar as razões do recurso corresponde ao dia 25/01/2021 (segunda-feira).  

Logo, resta comprovada a tempestividade das presentes razões recursais.  

 

II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 

A concorrência é uma modalidade de licitação na qual é admitida a participação de qualquer interessado que, na 

fase inicial de habilitação, comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no instrumento convocatório 

para a execução de seu objeto; o que, por si só gera um aumento na competitividade, de modo que propicia à 

administração pública, maiores chances de obter a proposta mais vantajosa para o certame.  

No entanto, em que pese sua flexibilidade, não podemos deixar de observar as formalidades inerentes ao processo 

licitatório brasileiro, especialmente àquelas previstas na lei e no instrumento convocatório.  

Deste modo, a proposta apresentada pela licitante empresa HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP, no que se refere ao item nº 6 (Estação de Trabalho nº 1), não 

poderia ser acolhida por representar nítida inobservância das especificações técnicas, a seguir detalhadas. 

No Anexo I do Termo de Referência, no que se refere ao item nº 6, verifica-se a seguinte especificação: 

Gabinete na cor preta, prata ou grafite, com volume máximo de 05 (cinco) litros e 

construído com material reforçado que suporte o peso de um monitor de vídeo sobre 

ele sem amassar ou danificar. (Grifo nosso). 

Tendo em vista a especificação destacada, entendemos que a exigência desta solução é devido à padronização 

do parque computacional já existente no SESI/SENAI-PA. As especificações ressaltam um padrão de gabinete do tipo 

SFF (Small Form Factor), que tem fator de forma reduzido com a possibilidade de trabalhar reversivelmente (posição 

vertical e horizontal) e que suporta o peso de um monitor sem danificar ou amassar sua estrutura.  

Ocorre que, a proposta da licitante HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA EPP representa o modelo Lenovo ThinkCentre M80q Tiny, com padrão de gabinete MFF 

(Micro Form Factor), a qual representa os menores gabinetes presentes no mercado (linha Tiny da Lenovo), com 

volume máximo de 1L, informação que pode ser verificada no link do fabricante. 

<https://www.lenovo.com/br/pt/desktops-y-all-in-one/thinkcentre/serie-m-tiny/ThinkCentre-M80q/p/11TC1MTM80Q>.  

Assim, o modelo apresentado não suporta o peso do monitor de vídeo sobre ele, sem amassar ou danificar a 

estrutura; sendo claramente incompatível com a especificação técnica descrita no instrumento convocatório.  

Importante destacar que esse fato é reconhecido pela própria licitante HS COMERCIO, LOCAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP, a qual sugere o fornecimento de um suporte 

para “acoplamento” do gabinete ao monitor, vez que não seu uso, conforme as especificações técnicas, restou inviável.   

Assim, ao acatar esta oferta, a Comissão de Licitações possivelmente realizou uma ruptura no padrão do parque 

computacional desta estimada Instituição, além de representar uma nítida afronta ao disposto no instrumento convocatório, 
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o qual vincula o item nº 06 às especificações técnicas previamente descritas, quais sejam, volume máximo de 05 (cinco) 

litros e material reforçado que suporte o peso do monitor de vídeo sobre ele, sem amassar ou danificar sua estrutura.  

Ao analisar o modelo apresentado pela licitante HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP, verifica-se ainda, outra violação ao disposto nas especificações 

técnicas do item nº 6, no que se refere às configurações de armazenamento. Vejamos:  

ARMAZENAMENTO 

Unidade de armazenamento do tipo disco de estado sólido (SSD) com capacidade bruta 

de no mínimo 256 GB e ser de classe 35 ou superior.  

Unidade de armazenamento do tipo disco rígido (HD) com capacidade bruta de no 

mínimo 01 TB e velocidade de rotação de 7.200 RPM.  

 Contudo, a Lenovo, fabricante do modelo ThinkCentre M80q Tiny, apresentado pela licitante HS COMERCIO, 

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP, não apresenta modelo de 

mercado compatível com a configuração de armazenamento do tipo HD de 1TB + SSD de 256gb.  

Neste caso, para atendimento da exigência editalícia de armazenamento, seria necessária uma adaptação por parte 

da licitante, o que é permitido por alguns fabricantes, desde que seja mantida a garantia. Entretanto, representaria um 

desacordo com o seguinte trecho do termo de referência, no que se refere ao item nº 6:  

Todos os componentes de hardware da solução deverão ser de um único fabricante ou em 

regime de OEM, não sendo permitida a integração de itens não homologados (ex.: 

memórias, disco rígido, unidades óptica) de terceiros que venha a ocasionar perda parcial 

ou total da garantia ou qualquer ônus financeiro adicional durante a vigência da garantia. 

Além disso, não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não 

original de fábrica para adequação do equipamento às configurações solicitadas 

neste edital. (Grifo nosso). 

Ressalta-se que a Comissão de Licitação, poderia ter optado por aceitar adaptações nos itens por parte do licitante, 

caso a garantia fosse mantida; previsão que abarca inúmeros editais. No entanto, optou EXPRESSAMENTE por exigir 

que todos os componentes fossem originais de fábrica; fato que, agora, não pode furtar-se de observar no momento 

da habilitação dos licitantes, em observância ao disposto no item 6.2 do Edital: 

6 – DO JULGAMENTO 
6.2 – A Comissão de Licitação do SESI e SENAI procederá primeiramente o exame da 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, em seguida serão verificadas as 

PROPOSTAS das licitantes habilitadas, declarando como vencedora a licitante que 

ofertar Menor Preço por Item e que esteja em conformidade técnica com o Termo de 

Referência, parte integrante do presente Edital; (Grifo nosso).  

De mesmo modo, pauta-se o item nº 6.5 do referido instrumento convocatório: 

6.5 – Serão desclassificadas as propostas:  
a) Que não atenderem aos termos deste Edital e Anexos ou que apresentarem preços 

unitários zero ou irrisório, bem como aquelas que não contiverem elementos técnicos 

suficientes para sua apreciação, tais como marca, composição, dentre outros(Grifo nosso). 

Dito isto, resta cristalina a percepção de que a decisão de habilitação da empresa HS COMERCIO, 

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP, declarada vencedora, 

encontra-se em absoluto desacordo com os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez 

que a licitante não observou exigências contidas expressamente nas especificações técnicas do item nº 6 (Estação de 
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Trabalho nº 1) do anexo 1 do Termo de Referência do Edital Concorrência – SRP nº 029/2020, INSERIDAS POR 

EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

III – DOS PEDIDOS 

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados e tendo convicção e certeza de que os atos aqui 

apontados, explicitados e fundamentados quanto a decisão de habilitação da empresa HS COMERCIO, LOCAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP, declarada vencedora, que contraria os 

princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, vem na forma da Legislação Vigente, e suas 

alterações e demais normas que sobrepõem sobre a matéria, REQUERER: 

a) O recebimento do presente recurso, em efeito suspensivo, com fulcro no art. 24 do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI.  

b) Ao final, julgar totalmente procedente o presente recurso, para fins de rever a decisão que declarou a 

empresa HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA EPP, vencedora do item nº 6, de modo a imediatamente inabilitá-la.  

 

Não alterando a decisão, requer o imediato encaminhamento à Autoridade Superior.  

 

 

Nestes termos,  

 

Pede e aguarda deferimento 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

FELIPE ANTONIO MELO DA COSTA 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

RG N° 1492592 – PC/PA 

 

_______________________________________ 

YASMIN PÍPOLOS PEREIRA DE BARROS 

ADVOGADA 

OAB/PA N° 26582 
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