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ILUSTRÍSSIMO SENHOR COORDENADOR DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO 

(COCEL)1 DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ 

(SESI/DR/PA) 

 

 

 

Concorrência (SRP) n.º 029/2020 

HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA. – EPP, devidamente qualificada nos autos do certame licitatório em 

epígrafe, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com supedâneo 

no inciso XV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, nas disposições pertinentes do Subitem 

7.1. do Edital em epígrafe, e, ainda, no parágrafo 3º do artigo 22 do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI/SENAI, apresentar 

CONTRARRAZÕES A RECURSO ADMINISTRATIVO 

interposto pela licitante BELPARÁ COMERCIAL LTDA. – EPP, doravante Recorrente, contra o 

acertado decisium de arrematação do Item 06 em nome da doravante Contrarrazoante, fazendo-

o esta, pois, por supedâneo nas suficientes razões de fato e de direito delineadas a seguir. 

I. DO MÉRITO 

1. Em apertada síntese, trata-se de procedimento licitatório instaurado pelo SESI/DR/PA, 

na modalidade “Concorrência”, pelo Sistema de Registro de Preços, tipo “Menor Preço por Item”, 

tendo por objeto objeto a aquisição de equipamentos de informática. 

2. Nessa esteira, aberto os trabalhos, na fase de credenciamento a Contrarrazoante 

apresentou toda a documentação pertinente à habilitação e à sua proposta para as 500 

(quinhentas) unidades de estação de trabalho demandadas no Item 06. Com efeito, ao fim e ao 

cabo, a proposta da Contrarrazoante se mostrou a mais vantajosa para as pretensões aquisitivas 

do SESI/DR/PA, motivo pelo qual ela, Contrarrazoante, restou consagrada arrematante do 

aludido Item. 

 
1Travessa Quintino Bocaiúva, n.° 1588, 7º andar, Bloco “B” – CEP: 66.035-190. 
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3. No entanto, apesar de a adequação às exigências editalícias e a vantajosidade da proposta 

da Contrarrazoante serem evidentes e incontestáveis, ainda assim, a licitante BELPARÁ 

COMERCIAL LTDA. – EPP teve a pachorra de interpor o Recurso Administrativo que ora se 

vergasta. Todavia, Ilustre Coordenador, a irresignação da doravante Recorrente não merece nada 

além do que o seu pronto afastamento, senão vejamos. 

4. A licitante BELPARÁ COMERCIAL LTDA. – EPP alega o seguinte, in verbis: 

“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>. 
  

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

5. Data maxima venia, ilustre Coordenador, a Recorrente está tentando induzir Vossa Senhoria 

e a colenda comissão técnica exarada a erro, na medida em que, Vossas Senhorias bem sabem, a 

análise técnica do modelo LENOVO M80 Tiny i5-10500T 8Gb Hd 1Tb  + Ssd Pcie Nvme 256Gb, 

ofertado pela Contrarrazoante, e formalizada pela COCEL em sede de parecer técnico, fora 

conclusiva, atestando, pois, que a solução apresentada pela Contrarrazoante em sua proposta 

atende absolutamente todas as exigências editalícias de maneira satisfatória, mormente as 

especificações técnicas do Termo de Referência. 

 

 

6. Portanto, inconteste que o papelucho recursal é meramente protelatório. 
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7. A linha de gabinetes TINY suporta sim o peso de um monitor, sem comprometer sua 

estrutura, conforme exigido no Edital. Ocorre que, diferentemente do alegado pela Recorrente, o 

Edital exige que o gabinete seja acoplado ao monitor, senão vejamos: 

“Deverá ser fornecida uma base permita a fixação do chassi do equipamento 
ofertado em sua parte traseira, sem impactar os ajustes de giro, inclinação, 

altura e rotação entregues pela base do monitor citada a seguir. A base não 

poderá tapar o número de série do equipamento, facilitando assim a 
identificação deste em momentos de necessidade. 

 
Possuir padrão de fixação VESA 100x100 ou superior para utilização de 

suportes compatíveis com esse padrão. 

 
A base/suporte deverá permitir o giro de até 90º para utilização do 

equipamento em modo paisagem e retrato, bem como permitir ajuste de 
inclinação. 

 

A base/suporte deverá possuir regulagem de altura de no mínimo 10 cm, além 
de uma solução de giro de 30º, não sendo aceito a utilização de adaptadores.” 

8. É inconteste que a redação da especificação técnica em comento dispensa a utilização do 

computador embaixo no monitor, tendo em vista que está sendo fornecido um suporte para o 

monitor atrás. Em verdade, a solução ofertada pela Contrarrazoante não apenas contempla a 

exigência editalícia, como também é muito superior, uma vez que possui o encaixe atrás do 

monitor. Vossas Senhorias podem consultar o hiperlink de referência oficial: 

https://www.lenovo.com/nz/en/accessories-and-monitors/stands-arms-and-
mounts/arms/ACCKIT-BO-TC-Nano-Monitor-Clamp-II/p/4XH0Z42451 

 

 

9. Nessa toada, há de se frisar que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não 

se presta a impedir que os licitantes ofertem equipamentos de qualidades e características 

superiores ao exigido, na medida em que o escopo do referido princípio se dá no estrito sentido 

de os produtos ofertados pelos licitantes atenderem, de maneira minimamente suficiente, a 

integralidade das especificações técnicas expressas e exigidas no instrumento convocatório. Escopo 

tal que, afirma-se categoricamente, a proposta da Contratada atendeu perfeitamente. 

10. Acerca do assunto, o jurista Marçal Justen Filho2 leciona, in verbis: 

“Obviamente, a oferta de vantagens ou benefícios não previstos ou superiores 

aos determinados no ato convocatório não prejudica o licitante. Se o benefício 

não for de ordem a alterar o gênero do produto ou do serviço, nenhum efeito 

 
2 in “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, 14º Ed, São Paulo: Dialética, 2010. 

https://www.lenovo.com/nz/en/accessories-and-monitors/stands-arms-and-mounts/arms/ACCKIT-BO-TC-Nano-Monitor-Clamp-II/p/4XH0Z42451
https://www.lenovo.com/nz/en/accessories-and-monitors/stands-arms-and-mounts/arms/ACCKIT-BO-TC-Nano-Monitor-Clamp-II/p/4XH0Z42451
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dele se extrairá. Porém, se a vantagem configurar, na verdade, outra espécie 

de bem ou serviço, deverá ocorrer a desclassificação da proposta – não pela 

‘vantagem’ oferecida, mas por desconformidade com o objeto licitado.” 

 

11. Importa transcrever o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCORRÊNCIA DO TIPO MENOR PREÇO. ATENDIMENTO ÀS REGRAS 

PREVISTAS NO EDITAL. PRODUTO COM QUALIDADE SUPERIOR À MÍNIMA 

EXIGIDA. 

1. Tratando-se de concorrência do tipo menor preço, não fere os princípios da 

isonomia e da vinculação ao edital a oferta de produto que possua qualidade 

superior à mínima exigida, desde que o gênero do bem licitado permaneça 

inalterado e seja atendido o requisito do menor preço. 

2. Recurso ordinário não-provido 

(STJ MS 15817 RS 2003/0001511-4, 2ª T., rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, DJ de 03.10.2005 p. 156)” 

 

12. Em recente manifestação o Tribunal de Contas da União decidiu: 

“É admissível a flexibilização de critério de julgamento da proposta, na 

hipótese em que o produto ofertado apresentar qualidade superior à 

especificada no edital, não tiver havido prejuízo para a competitividade do 

obtido revelar-se vantajoso para a administração. 

Representação formulada por empresa noticiou supostas irregularidades no Pregão 

Eletrônico 21/2011, conduzido pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro – 

COMRJ, cujo objeto é o registro de preços para fornecimento de macacão operativo de 

combate para a recomposição do estoque do Depósito de Fardamento da Marinha no Rio 

de Janeiro. A unidade técnica propôs a anulação do certame fundamentalmente 

em razão de a proposta vencedora ter cotado uniformes com gramatura 

superior à da faixa de variação especificada no edital (edital: 175 a 190 g/m2; 

tecido ofertado na proposta vencedora: 203 g/m2), o que deveria ter ensejado 

sua desclassificação. O relator, contudo, observou que o tecido ofertado “é 

mais ‘grosso’ ou mais resistente que o previsto no edital” e que o COMRJ havia 

reconhecido que o produto ofertado é de qualidade superior à prevista no 

edital. A esse respeito, anotou que a Marinha do Brasil está habilitada a “emitir 

opinião técnica sobre a qualidade do tecido”. Levou em conta, ainda, a 

manifestação do Departamento Técnico da Diretoria de Abastecimento da 

Marinha, no sentido de que o produto atenderia “à finalidade a qual se destina, 

tanto no que se refere ao desempenho, quanto à durabilidade”. Noticiou ainda 

que a norma técnica que trata desse quesito foi posteriormente alterada para admitir a 

gramatura 203 g/m2 para os tecidos desses uniformes. Concluiu, então, não ter 

havido afronta ao interesse público nem aos princípios licitatórios, visto que o 

procedimento adotado pela administração ensejará a aquisição de produto de 

qualidade superior ao desejado pela administração contratante, por preço 
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significativamente inferior ao contido na proposta da segunda classificada. 

Ressaltou também a satisfatória competitividade do certame, do qual 

participaram 17 empresas. E arrematou: “considero improvável que a 

repetição do certame com a ínfima modificação do edital (…) possa trazer mais 

concorrentes e gerar um resultado mais vantajoso …”. O Tribunal, então, ao 

acolher proposta do relator, decidiu julgar parcialmente procedente a 

representação, “em face da verificação de apenas de falhas formais na 

condução do Pregão Eletrônico 21/2011, que não justificam a sua anulação”. 

Acórdão 394/2013-Plenário, TC 044.822/2012-0, relator Ministro Raimundo 

Carreiro, 6.3.2013.” 

 

13. Percebam Vossas Senhorias: os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do 

julgamento objetivo ensejam a necessidade de identificar se eventual falta de harmonia das 

propostas dos licitantes para com o Edital diz respeito à insuficiência das características e 

potencialidades técnicas dos produtos ofertados. No que tange à necessidade de adequação às 

especificações técnicas demandadas, ambos os princípios constituem baliza mínima. 

14. No caso concreto, a solução ofertada pela Contrarrazoante é superior: o gabinete suporta 

seu monitor em cima, porém apresentamos uma solução melhor, de forma ao gabinete acoplar-se 

atrás do monitor, através do suporte, conforme exigido pelo próprio Edital. 

15. Desse modo, Vossas Senhorias hão de concordar, não há o menor sentido nas alegações 

da Recorrente, mormente em tendo-se em conta o fato de que ela, Recorrente, valeu-se de uma 

estratégia retórica para tirar as especificações de contexto para induzir Vossas Senhorias a erro. 

16. Quanto às configurações de armazenamento do tipo HD de 1TB + SSD de 256GB, cumpre 

esclarecer o fato de que a Contrarrazoante é uma revenda autorizada LENOVO, e, por isso, pode 

adquirir qualquer configuração disponível no catálogo do produto, conforme declarações da própria 

fabricante LENOVO, devidamente colacionadas à proposta da Contrarrazoante. 

17. Ao contrário do alegado pela Recorrente o “PSREF” disponibiliza, sim, a configuração de HD 

de 1TB + SSD de 256GB, sendo totalmente integrado de fábrica. No catálogo oficial e no link oficial 

do produto, é possível comprovar que o equipamento pode ser configurado com HD de 1TB + SSD 

de 256GB, sendo adquirido da LENOVO de acordo com as configurações do edital. Vejamos: 
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18. Hiperlink de acesso ao “PSREF” para Vossa consulta, ilustre Coordenador: 

https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkCentre/ThinkCentre_M80q/ThinkCentre_M
80q_Spec.pdf 

 

19. Portanto, por sermos uma revendedora LENOVO oficial, a HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. – EPP pode disponibilizar o 

equipamento conforme as configurações exigidas no Edital, de forma totalmente integrada de 

fábrica. 

20. Assim, resta cabalmente demonstrado, e é inconteste, o fato de que a proposta da 

Contrarrazoante é a mais vantajosa para o SESI/DR/PA, não apenas por conta do aspecto 

qualitativo-financeiro, mas também porque atende as disposições editalícias de maneira cirúrgica, 

em absoluto prestígio não apenas aos princípios da economicidade e da seleção da proposta mais 

vantajosa. 

21. Destarte, Ilustre Coordenador, dado o escorreito atendimento a todas as exigências 

editalícias problematizadas pelo Recorrente em seu papelucho, certamente Vossa Senhoria há de 

concordar: imbuída de má-fé, torpeza e puro DESESPERO, a Recorrente tenta justificar as baldas 

problematizações de seu papelucho recursal em elucubrações vazias. 

22. Restando cabalmente comprovado que tanto o modelo de estação de trabalho ofertado 

pela Contrarrazoante, quanto a proposta desta em si e, ainda, seus documentos de habilitação, 

atendem a integralidade dos requisitos e exigências do instrumento convocatório, não faltam 

motivos de fato e de direito para que Vossa Senhoria pondere vosso decisum de forma a prestigiar 

os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da seleção da 

https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkCentre/ThinkCentre_M80q/ThinkCentre_M80q_Spec.pdf
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkCentre/ThinkCentre_M80q/ThinkCentre_M80q_Spec.pdf
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proposta mais vantajosa, reforçando, pois, a assertividade da arrematação do Item 06 à 

Contrarrazoante. 

23. Neste ponto, por mais desnecessário que seja, ante toda a questão fática minuciosamente 

exposta acima, a Contrarrazoante traz à luz, até com findas a dar-lhe ainda mais confiança, 

segurança e tranquilidade em manter vigente a irretocável decisão injustamente recorrida, alguns 

dispositivos legais e doutrinários. 

24. No bojo dos entendimentos consignados nos Acórdãos n.º 907/97 e 461/98, ambas do 

Plenário do Egrégio Tribunal de Contas da União (TCU), todos os procedimentos licitatórios levados 

a cabo pelas entidades integrantes do denominado “Sistema S” devem obedecer, de forma integral, 

os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência previstos no artigo 

37 da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

 

25. Além dos órgãos da Administração Pública Direta, submetem-se a tais ditames 

constitucionais os órgãos da Administração Pública Indireta, Sociedades de Economia Mista e 

demais entidades controladas diretamente pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios e os 

particulares, administrados – tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Em outras palavras, todo e 

qualquer sujeito de direito, público ou privado, se submete à Constituição Federal, devendo esta 

ser integralmente cumprida, respeitada e velada. 

26. Dito isso, os artigos 1º e 2º dos Regulamentos de Licitações e Contratos do SESI e SENAI 

estabelecem, in verbis: 

“CAPÍTULO I • DOS PRINCÍPIOS 
Art. 1º As contratações de obras, serviços, compras e alienações do SESI serão 

necessariamente precedidas de licitação obedecidas as disposições deste Regulamento. 

 
Art. 2º 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.” 

 

 
27. Note, ilustre Coordenador, que o Legislador se preocupa em garantir que as licitações 

promovidas pelo SESI sejam sempre respaldadas na legalidade e que nenhum ato cometido por 
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agentes públicos ou licitantes maculem a trinca sagrada de todo e qualquer procedimento 

licitatório, qual seja: a captação da proposta mais vantajosa, o desenvolvimento sustentável da 

nação e o caráter competitivo do certame. 

28. Outrossim, postas as razões de direito delineada in supra, e diante de todas as questões de 

fato salientadas, tem-se por inconteste que todos os argumentos da Recorrente não traduzem-se 

em outra coisa que não birrento inconformismo sem qualquer respaldo em fatos e/ou normas, na 

medida em que a proposta da Contrarrazoante atende a integralidade do instrumento convocatório, 

e subsiste como proposta mais vantajosa para a SESI/DR/PA. 

29. Considerando que as características técnicas e qualidade dos produtos ofertados são em 

muito superior às dos demais licitantes, e que referidos produtos foram ofertado por preços unitário 

e total que constituem verdadeira pechincha, a mantença da arrematação do Item 06 em nome da 

Contrarrazoante constitui vantagem para a SESI/DR/PA, não havendo fundamento plausível para 

a desclassificação da Contrarrazoante do certame, conforme exaurido in supra. 

30. Nesse viés, não há de persistir outro entendimento que não o segundo o qual o atendimento 

preciso e cirúrgico às determinações editalícias por parte da Contrarrazoante traduzem-se na 

conditio sine qua non que lhe garantiu a devida arrematação do Item 06 nos moldes do 

estabelecido pelo Edital, pelos Regulamentos de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI e 

diplomas/disposições normativas correlatas. Em se adotando entendimento diverso desse, 

fatalmente ir-se-á de encontro às disposições legais e à principiologia delineada pela própria 

Recorrente, bem como à verdade dos fatos. 

31. Entendimento diverso não se sustentaria, vez que eventual provimento das parcas 

pretensões da Recorrente, no sentido de desclassificar a Contrarrazoante, macularia as máximes 

principiológicas da seleção da proposta mais vantajosa, da economicidade, da eficiência, da 

impessoalidade, da isonomia, do julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório e, 

em última instância, da legalidade. 

32. A Contrarrazoante reitera, uma última vez, a consonância integral de sua proposta para 

com as exigências do Edital, uma vez que todas as especificações e exigências foram precisa e 

cirurgicamente cumpridas. 
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II. DOS PEDIDOS 

Ex positis, cabalmente demonstrada a regularidade dos atos de Vossa Senhoria 

e da proposta apresentada pela Contrarrazoante, bem como adequação dos produtos ofertadas 

pela Contrarrazoante às especificações do Edital, do Termo de Referência e demais anexos, requer 

a Contrarrazoante que Vossa Senhoria se digne a afastar todas as elucubrações apresentadas pelo 

Recorrente BELPARÁ COMERCIAL LTDA. – EPP, na medida em que inexistentes qualquer razão 

de fato e de direito para elas subsistirem, mantendo, consequentemente, a arrematação do Item 

06 à Contrarrazoante. 

Se assim não o fizer, que se digne Vossa Senhoria a encaminhar as presentes 

Contrarrazões para Autoridade Superior competente para conhecê-las e, certamente, dar-lhes 

provimento. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. 

 

Atenciosamente,  

 
 

HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP 

HAISTON QUEIROZ ALVES - SÓCIO 

CPF 934.916.381-00  

RG: 1958562 – SSPDF  
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