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DECISÃO DO PREGOEIRO 
 

RECORRENTE: CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI 
PROCESSO Nº: 210/3581/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO: 001/2021 
 

ASSUNTO: RESPOSTA AO RECURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

PRELIMINARMENTE 

 A RECORRENTE, interpõe recurso com a mesma pauta do recurso anterior, com os 

mesmos fundamentos descabidos, porém vamos adentrar ao debate. 

I – INTRODUÇÃO 

Trata-se de recurso interposto pela empresa CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL EIRELI, de CNPJ nº 05.896.401/0005-19, com domicílio funcional na Av. 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, 753/92, Centro, Sorocaba, SP, de CEP 18.035-060, datado 

de 04 de agosto de 2021, no âmbito do Edital nº 001/2021. 

II – DO RECURSO 

O recurso, em sentido amplo, é a expressão que designa os meios postos à disposição 

dos administrados para requerer que a Administração reveja seus atos. A fase recursal do 

procedimento licitatório tem como base legal o direito ao contraditório e à ampla defesa 

lastreado no Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, senão vejamos: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 

em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes;” 

Ademais, assim dispõe a Lei nº 8.666/93: 
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“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em 

até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 

113.;” 

Com isso, apresentadas as razões recursais, a Comissão poderá adotar as seguintes 

posturas: 

1) conhecer do recurso (juízo positivo de admissibilidade) e, no mérito, 

acolhê-lo, realizando um juízo de retratação e, desse modo, reconsiderando 

sua decisão e revendo seus próprios atos; 

2) não conhecer do recurso (juízo negativo de admissibilidade), em razão da 

ausência de algum requisito de admissibilidade recursal; 

3) conhecer do recurso (juízo positivo de admissibilidade) e manter a sua 

decisão, devendo prestar as devidas informações à autoridade competente 

para o efetivo julgamento do recurso. 

Os pressupostos recursais da licitação pública são aqueles requisitos que devem ser 

preenchidos sob pena de nem sequer serem conhecidos pela Administração. Assim se 

manifestou o Tribunal de Contas da União: 

“Para que o recurso seja conhecido, todos os requisitos de admissibilidade 

devem estar preenchidos cumulativamente. A ausência de qualquer um 

deles obsta o processamento do recurso - Acórdão 214/2017 - Plenário.” 

Nesse contexto, colacionamos trechos do artigo “A licitação e seus Procedimentos 

Recursais”1, vejamos: 

“Pressupostos objetivos: 

Existência de ato administrativo decisório: Somente se pode recorrer se 

houver uma decisão sobre determinada fase do procedimento. 

 
1 XIMENES, Fábio. A Licitação e seus procedimentos recursais, 2012. Disponível em: 
<https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7665/A-licitacao-e-seus-procedimentos-recursais>. Acesso em: 
12 dez. 2019.) 
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Tempestividade: os recursos devem ser interpostos nos prazos prescritos 

em lei sob pena de decadência. 

Forma escrita: os recursos, em regra, devem ter forma escrita, endereçados 

à autoridade que praticou o ato (...). 

Fundamentação: “o recorrente tem o dever de fundamentar sua 

insatisfação. Não se conhece um recurso que não apontar defeitos, 

equívocos ou divergências na decisão recorrida”. (cf. Marçal Justen Filho, in 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12ª ed., São 

Paulo, Dialética, 2008, p. 850). 

Pressupostos subjetivos: 

Legitimidade recursal: é atribuída aquele que participa da licitação, em 

regra, o licitante. Assim, não possui legitimidade recursal o terceiro que não 

participa do certame. Deve haver, portanto, legítimo interesse na licitação, 

no contrato ou no cadastramento. Dessa forma, “não se admite, 

contrariamente ao que ocorre no Direito Processual, recurso ao terceiro 

prejudicado. A condição de terceiro elimina o cabimento do recurso. Se o 

terceiro for prejudicado caber-lhe-á exercitar o direito de petição”. (ob. cit. 

p. 847) 

Interesse recursal: deriva da lesividade da decisão aos interesses do 

particular. Para Marcelo Palavéri consubstancia-se “na prova de que a 

decisão da qual se recorre é lesiva ao seu interesse, pois lhe fere direitos, ou 

prejudica sua posição perante o certame. Nesse sentido, admite-se o 

recurso daquele contra quem tiver sido proferido determinado ato, como, 

por exemplo, de inabilitação, havendo interesse processual em discutir a 

matéria por pretender se ver habilitado para que possa prosseguir na 

disputa. Também se admite o recurso do licitante contra atos praticados em 

favor de outro concorrente, como, por exemplo, contra a habilitação de 

determinado licitante, posto que no contexto da disputa seja de seu 

interesse o alijamento dos seus contendores”. (cf. in Licitações Públicas. 

Comentários e notas às súmulas e à jurisprudência do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, 1ª ed., Belo Horizonte, Ed. Fórum, 2009, p. 869).” 

Nessa mesma linha, em outras palavras, são requisitos de admissibilidade recursal: 

1) Tempestividade: a apresentação do recurso deve se dar no prazo previsto 

no Edital; 
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2) Legitimidade: esse pressuposto só existe quando a parte for interessada, 

motivadamente, em alterar o edital de licitação; 

3) Interesse: esse requisito se traduz no binômio necessidade/utilidade, 

sendo necessário quando não houver outro meio de provocar a modificação 

do ato recorrido e útil quando o recurso tiver o condão de proporcionar 

situação mais vantajosa do que aquela que está sendo questionada; 

4) Motivação: exposição objetiva do conteúdo da irresignação do 

interessado em relação ao ato decisório. 

III – DA ANÁLISE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

Após essa breve explanação, passa-se a análise dos pressupostos de admissibilidade 

do recurso em tela: 

a) Da Legitimidade/sucumbência: Atendido; 

b) Da Competência: Atendido, vez que foi observado o endereçamento para autoridade 

condutora do certame; 

c) Do Interesse: sem fundamento, conforme será demonstrado; 

d) Da Motivação: Atendido, haja vista que a licitante entende que restou prejudicada e 

apresentou seus argumentos com essa impugnação; e 

e) Da Tempestividade: Atendido, vez que o pedido foi apresentado tempestivamente, nos 

termos do Edital. 

IV – DA RESPOSTA AO RECURSO 

No que tange ao exposto na peça recursal, não foi possível detectar causa de pedir, 

porém, fulcrados no inciso XXXIV da Carta Magna Brasileira, que garante a todos, 

independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em 

defesa de direitos, vamos debater o tema para demonstrar a LISURA TOTAL do processo 

licitatório desta Fundação. 

Argumenta, a RECORRENTE, matéria que deveria ter sido enfrentada em peça de 

IMPUGNAÇÃO ao Edital da licitação, e não o fez, conforme se demonstra nos autos do 
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processo do Pregão Eletrônico 001/2021 da FME, e, mesmo assim, aceitou participar do 

certame com as regras constantes no Edital. 

Alega a RECORRENTE que o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA apresentado por ela 

é aceitável, se utilizando de jogo de palavras (compatível/similar) para tentar salvaguardar 

os seus interesses. 

Pois bem, para que não paire qualquer dúvida no entendimento desta FME e na 

lisura do nosso Edital, entramos em contato com o Departamento de Tecnologia da 

Informação da FME, mais uma vez, e este informou que o atestado de capacidade técnica 

apresentado não é compatível com o objeto solicitado. 

É importante entender que um Chromebook é um notebook concebido pela Google 

e, normalmente, fabricado por uma empresa parceira. Este notebook (laptop) possui, de 

forma nativa, o sistema operacional Chrome OS, criado pela Google, e que funciona 

totalmente baseado na WEB. Baseado netas informações, imediatamente vem a pergunta: 

Onde está a compatibilidade/similaridade com um tablet? Seria mais aceitável a comparação 

com um notebook, nunca com um tablet. 

O site Wikipédia define tablet da seguinte forma: 

“Um tablet ... é um dispositivo pessoal em formato de prancheta que 

pode ser usado para acesso à Internet, organização pessoal, 

visualização de fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas, para 

entretenimento com jogos e interação com pessoas distantes usando o 

Skype e o Hangouts. Apresenta um ecrã tátil, que é o dispositivo de 

entrada principal. A ponta dos dedos ou uma caneta aciona suas 

funcionalidades. É um novo conceito: não deve ser igualado a um 

computador completo ou um smartphone, embora possua 

funcionalidades de ambos.” 

A recorrente acosta aos autos um ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA de 

fornecimento de NOTEBOOK CHROMEBOOK ACER, emitidos pela Prefeitura de Barueri – SP. 

Em pesquisa acostada aos autos, não encontramos nos aparelhos mencionados, por 

exemplo, tela tátil (touch screen), suporte para 3G/4G, sistema operacional ANDROID, entre 

outros. Sendo assim, é de fácil conclusão que não são aparelhos compatíveis nem similares. 
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Nesse contexto é importante observar o princípio da VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO da licitação. Em se tratando de regras constantes em 

instrumento convocatório, deve haver, obviamente, a vinculação a elas, e é o que 

estabelecem os Arts. 3°, 41 e 55, XI, ambos da Lei nº 8.666/93, que dizem: 

“Art. 3°. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 

que lhes são correlatos.” (grifo nosso) 

“Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.” (grifo 

nosso) 

“Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que 

estabeleçam: 

... 

“XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou 

ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;” (grifo 

nosso) 

Sendo assim, com base em tudo o que foi exposto, refutamos, de forma veemente, 

tudo o que foi apresentado pela RECORRENTE, por ser da mais lídima e salutar justiça. 

V – DA DECISÃO 

Desta forma, conforme fundamentado acima, sugerimos que a presidência INDEFIRA 

o recurso apresentado, à vista do que consta dos autos e pelas razões de fato. 

Encaminhamos os autos à autoridade superior para sua análise, consideração e decisão do 

Recurso Administrativo em pauta.  
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Dê ciência à Recorrente, após, providencie a divulgação desta decisão para 

conhecimento geral dos interessados junto ao site de FME e em Diário Oficial, bem como se 

procedam às demais formalidades de publicidade determinadas em lei. 

 

Em 03 de setembro de 2021. 
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Pregoeiro 
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