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PROCESSO Nº 003.0.32622/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020  
ASSUNTO: DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 
 

DECISÃO Nº 007/2020 
 
Trata-se de decisão sobre Recurso Administrativo interposto tempestivamente, em caráter hierárquico, 
pela empresa ora recorrente, PRODUS PRODUTOS E SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 63.270.797/0001-67, contra a decisão da Pregoeira que declarou vencedora do certame a empresa 
LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.789.113/0001-67. 
 
 
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
 
A previsão legal do instituto do Recurso Administrativo em processo licitatório, notadamente ao que se 
refere à modalidade pregão eletrônico, no âmbito do Estado da Bahia, jaz na Lei Estadual nº 9.433/2005, 
artigo 121, e no Decreto nº 8.589/2003, artigo 7, conforme os excertos seguintes: 
 

Lei Estadual nº 9.433/2005, artigo 121: 
 

XXIX - declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no prazo de até 10 
(dez) minutos, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, com o registro da síntese das suas razões em ata, sendo que 
a falta de manifestação imediata e motivada importará na decadência do direito de recurso e, consequentemente, na 
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor; (...) (grifamos) 
 
XXX - manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação das razões do recurso, que deverá ser formulado em documento próprio no sistema eletrônico, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá 
início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente; (...) (grifamos) 
 

Decreto nº 8.589/2003, artigo 7: 
 
XXX - declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no prazo de até 10 
(dez) minutos, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, com o registro da síntese das suas razões em ata, sendo que 
a falta de manifestação imediata e motivada importará na decadência do direito de recurso e, consequentemente, na 
adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor; (...) (grifamos) 
 
XXXI - manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação das razões do recurso, que deverá ser formulado em documento próprio no sistema eletrônico, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá 
início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente; (...) (grifamos) 

 
Em semelhantes termos, consigna o item 42, da PARTE IV do instrumento convocatório que: 
 

42. Ao final da sessão, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, 
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer da decisão do(a) Pregoeiro(a).  
42.1 Em consonância com o artigo 121, inciso XXIX, da Lei Estadual nº 9.433/2005 a intenção de recurso deverá ser 
manifestada dentro do prazo máximo de 10 (dez) minutos, com o registro da síntese das suas razões.  
42.1.1 As manifestações realizadas após o prazo estabelecido (10 minutos) serão consideradas intempestivas e não serão 
aceitas pelo(a) Pregoeiro(a). Não serão acatadas, ademais, as manifestações apresentadas sem motivação.  
42.1.2 A falta de manifestação tempestiva ou motivada de licitante(s) para recorrer da decisão do(a) Pregoeiro(a) importará 
na preclusão do direito recursal e, consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora. 

 
Por outro lado, as peças recursais, ao serem interpostas, devem respeitar os requisitos dispostos no art. 15 
da Lei Estadual nº 12.209/2011, observadas as disposições contidas no art. 54 e seguintes de tal diploma 
legal, a saber: 
 

 Art. 15 - O requerimento inicial, devidamente datado e assinado pelo postulante ou pelo seu representante legal, será 
formulado por escrito e conterá os seguintes requisitos: 
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 
II - qualificação do postulante, com indicação do domicílio; 
III - instrumento de mandato, quando assistido por representante legal; 
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IV - local para recebimento das comunicações, inclusive endereço eletrônico, se for o caso; 
V - pedido, com exposição dos fatos e fundamentos; 
VI - indicação das provas que pretende ver juntadas aos autos e que se encontrem em poder do órgão ou entidade 
competente para apreciação do pedido. 
(...) 

 
Art. 54 - Das decisões definitivas no processo cabe recurso hierárquico, devolvendo o conhecimento da matéria impugnada. 
(...) 
§ 2º - O recurso hierárquico conterá os motivos de fato e de direito que fundamentam o pedido de nova decisão e será dirigido 
à autoridade que a proferiu, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 10 (dez) dias, o encaminhará à autoridade superior. (...) 
Art. 57 - A interposição de recurso independe de caução ou depósito prévio. 
Art. 58 - São legitimados para recorrer: 
I - os postulantes relacionados no art. 9º desta Lei; 
II - aqueles que forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. (...) 
Art. 60 - O recurso não será conhecido quando interposto: 
I - fora do prazo; 
II - perante órgão incompetente; 
III - por quem não tenha legitimação; 
IV - depois de esgotados todos os recursos cabíveis na esfera administrativa. (...) 
§ 2º - O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida 
preclusão administrativa. 
Art. 61 - Conhecido o recurso, a autoridade competente intimará os demais interessados para, no prazo de 10 (dez) dias, ou 
em outro prazo fixado em lei específica, apresentarem alegações. 

 

A par dos regramentos de admissibilidade acima explicitados, em sucinto exame preliminar acerca do 
recurso interposto, tem-se que: 

 
1.1 TEMPESTIVIDADE: A Recorrente apresentou tempestivamente o recurso hierárquico, considerando-
se que, conforme art. 202, I c/c §1º da Lei estadual nº 9.433/2005, o termo final para interposição se 
deu no dia 27/04/2020, e a empresa encaminhou suas razões, por e-mail, às 16 horas e 29 minutos deste 
mesmo dia.  
 
1.2 COMPETÊNCIA: O recurso foi adequadamente dirigido à pregoeira que proferiu a decisão combatida, 
conforme preceitua o art. 54, §2º, da Lei Estadual nº 12.209/2011. 
 
1.3 LEGITIMIDADE: Entende-se que a empresa Recorrente é parte legítima, conforme análise dos artigos 
9º, I, e 58, I, da Lei Estadual nº 12.209/2011, combinados com o art. 202, I, a, e §1º da Lei estadual nº 
9.433/2005. 
 
1.4 DEMAIS REQUISITOS DE FORMA E MATÉRIA: Quanto ao conteúdo, em observância aos arts. 15 c/c 
60 da lei Estadual nº 12.209/2011, tem-se que: indica a autoridade administrativa a quem se dirige; 
identifica e qualifica a Postulante, a qual se encontra devidamente representada por pessoa física; e 
contém apertado arrazoado com identificação da decisão a ser atacada, os pedidos formulados e 
exposição de fatos e fundamentos.  

 
Conclui-se, portanto, com base nos regramentos legais pertinentes, que o recurso hierárquico foi 
apresentado em observância aos requisitos formais e materiais mínimos de admissibilidade. 
 
Cumpridas as formalidades legais, registre-se que todos os demais licitantes foram cientificados da 
existência e trâmite do Recurso interposto, bem como do prazo legal de contrarrazões, conforme 
publicidade oficial efetivada em 28/04/2020, na edição 2.605 do Diário da Justiça eletrônico. 
 
 
2. DAS RAZÕES DA RECORRENTE 

Irresigna-se a Recorrente contra a decisão da Pregoeira que, amparada pela análise da área técnica, validou 
a proposta de preços, os documentos técnicos e os documentos de habilitação da empresa LETTEL 
DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.789.113/0001-67, e a declarou vencedora do 
certame. 
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Para tanto, em apertada síntese, inicialmente indica que o edital de licitação exigiria (em indicada pág. 45) 
o seguinte item: “5.2.2. Tempo de solução é de até 06 (seis) horas a partir da abertura do chamado”.  
A par de tal dado, afirma a Recorrente que: 
 

1) Teria havido um questionamento acerca do tema – transcrito na peça recursal; 
 

2) A proposta apresentada pela empresa LETTEL informaria “part number” de prestação de serviços 
de garantia que divergiria da exigência supra transcrita, porquanto haveria sido apresentado 
catálogo do fabricante que estabeleceria a seguinte regra: “Advance Hardware Replacement (AVR) 
– next business day” (Tradução: Substituição Avançada de Hardware (AVR) - próximo dia útil). 

 
Por fim, requer o recebimento e a procedência do recurso e a reforma da decisão final da pregoeira, de 
modo a desclassificar a empresa LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA. 
 
 
3. DAS CONTRARRAZÕES 
 
A empresa LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, apresentou contrarrazões à peça recursal 
interposta, nas quais alegou, resumidamente, que:  
 

1) o questionamento referido no recurso da PRODUS foi protocolado em outro edital – pregão 
presencial nº 02/2020 - cancelado; 
 

2) a Recorrente estaria, indevidamente, questionando uma exigência de suporte técnico como se 
fosse de garantia, a qual, entende, ser distinta do primeiro.  
 
Para tanto, informa que suporte técnico se refere ao “conjunto de exigências para o atendimento 
de incidentes nos equipamentos instalados e em produção, para manter as perfeitas condições de 
uso da solução, na modalidade 24x7 (switches do tipo III e IV) e 8x5 (demais equipamentos), on-
site (presencial) e com tempo de solução (SLA) de até 6 (seis) horas a serem executados pelo 
fabricante, por intermédio da CONTRATADA ou por assistência técnica autorizada pelo fabricante, 
durante o período de garantia referente a cada item”, enquanto a garantia seria a “cobertura oficial 
do fabricante da solução contra defeitos de fabricação dos materiais relacionados”.  
 
Deste modo, em sendo distintos entre si, suporte técnico e garantia foram descritos em itens 
separados no ANEXO IV do edital, justamente por possuírem escopos diversos (itens 5 e 6, 
respectivamente); 
 

3) A partir da assinatura do contrato (vinculado ao edital e seus anexos), firma-se, por meio das 
Obrigações da Contratada, o cumprimento das exigências de atendimento do suporte técnico e 
penalidades, caso não sejam atendidas. 
 

4) Por se tratarem de itens diferentes, a Recorrida apresentou diferentes documentos do fabricante 
para comprovação do atendimento a cada uma das exigências (suporte técnico e garantia), sendo:  
 
a. para as exigências de suporte técnico: comprovante de ser assistência técnica autorizada e 

certificada para a solução ofertada, além de uma carta do fabricante da solução, a qual 
reconhece os termos de suporte técnico exigidos no PE 17/2020, inclusive o fornecimento de 
peças de reposição (spare) para garantir o SLA de 6 (seis) horas; 
 

b. Para as exigências de garantia: declaração de compromisso da licitante e PartNumbers 
reconhecidos pelo fabricante, conforme documento oficial emitido pelo fabricante 
denominado “Garantia - Partner Support Services for Network Infrastructure Products”. 

 
Pede, ao final, que o recurso apresentado pela empresa PRODUS seja julgado improcedente e que seja 
mantida a condição de habilitada da recorrida. 
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4. DA ANÁLISE DO RECURSO 
 
Preliminarmente, incumbe-nos observar que o edital (ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS) 
contempla item parecido (mas não igual) ao relatado, o qual integra as regras gerais de Assistência Técnica/ 
Suporte Técnico, regramentos estes que dizem respeito a condições de execução contratual. 
 
Feita tal consideração, passa-se ao mérito do recurso, propriamente dito. 
 
No que tange ao primeiro ponto alegado, tem-se que o questionamento transcrito pela licitante diz respeito 
a edital de licitação diverso do instrumento convocatório que norteou a disputa que ora se analisa (Pregão 
Presencial nº 02/2020, de objeto semelhante, o qual foi cancelado em razão da necessidade de ajustes 
técnicos). Deste modo, em se tratando de edital diverso e cancelado, quaisquer questionamentos ou 
impugnações sobre aquele formulados não têm o condão de vincular os termos editalícios nem as decisões 
relativas à presente licitação. 
 
Superado este ponto, passa-se à alegação da Recorrente acerca da proposta e do documento técnico 
apresentado pela licitante LETTEL. 
 
Primeiramente, em que pese não haver a necessária indicação, na peça recursal, de qual documento do 
fabricante fundamenta sua irresignação, esta pregoeira, após reanálise de todos os catálogos e correlatos 
técnicos ofertados, verificou que o conteúdo referido se encontra em tabela constante no documento 
“Garantia - Partner Support Services”, anexo à presente decisão. 
 
Após este breve esclarecimento, impende-nos discorrer sucinta análise sobre as regras e condições 
previstas na PARTE II do instrumento convocatório, em especial a SEÇÃO III - DAS ESPECIFICAÇÕES PARA 
ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS. Nesta 
constam as regras e exigências relativas à apresentação de documentação técnica, para fins de aceitação 
de proposta, a saber: 
 

12. DOCUMENTO TÉCNICO emitido pelo fabricante (cláusula 6, “g”, da Seção II desta Parte do Edital), 
preferencialmente em língua portuguesa, correspondente a cada bem ofertado (marca, modelo e 
fabricante), que comprove o atendimento do objeto às especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência – ANEXO III e nas “Especificações Técnicas Detalhadas” – ANEXO IV a este edital.   

 
12.1 Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como catálogos 
técnicos, manuais, fichas de especificação técnica, link para acesso a sítio oficial (o qual contenha as 
informações técnicas), páginas da internet e/ou qualquer outro documento do fabricante que possa 
comprovar que o objeto (modelo/marca) ofertado pela licitante possui especificações técnicas 
compatíveis com as exigências licitatórias.  

 
12.2 Para atendimento à comprovação acima exigida, admitir-se-á a apresentação tanto de documento 
único que englobe todas as especificações técnicas exigidas, quanto a apresentação de múltiplos 
documentos. 
 
12.3 Documentos técnicos produzidos por fabricante de origem estrangeira poderão ser apresentados em 
idioma diverso do nacional. 
 
(grifos nossos) 

 
Pelo quanto transcrito, tem-se que o edital exige a comprovação técnica do atendimento das características 
dos bens ofertados frente às especificações mínimas descritas nos ANEXOS III e IV do edital.  
 
Sob tal prisma, tem-se que a comprovação de obrigações acessórias ao fornecimento – tal qual garantia e 
assistência técnica – estão adstritas à fase de execução contratual, posterior ao encerramento do certame. 
Tanto o é que, em todo o edital (inclusive anexos), a exigência de apresentação de PartNumbers somente 
consta na minuta de contrato (ANEXO VI), como condição para recebimento e pagamento do objeto 
contratual. 
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Sendo assim, em respeito aos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento 
convocatório, não caberia à pregoeira ou à área técnica exigir das licitantes, para fins de 
classificação/habilitação durante o certame, documentações que extrapolem os regramentos expressos em 
edital, cujos ditames devem obrigatoriamente ser seguidos quando da análise, nos exatos termos ali 
contidos, não sendo cabível acréscimo ou supressão de requisitos, conforme preceitua o art. 90 da Lei 
estadual nº 9.433/2004, in verbis: 
 

Art. 90 - A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada. 

 
Deste modo, entende-se que a análise e validação de documentos relativos à garantia e/ou suporte técnico, 
conquanto obrigações acessórias e contratuais, que extrapolam o objeto da licitação em si (registro de 
preços para eventuais fornecimentos de switch), devem ocorrer somente após a assinatura do instrumento 
de contrato. 
 
Entretanto, ainda que se entendesse como cabível, em fase licitatória, a análise do cumprimento das 
especificações técnicas relativas a garantia e suporte técnico, tem-se que a empresa LETTEL realizou tal 
comprovação quando do envio das documentações solicitadas. 
 
Isto porque o combatido documento “Garantia - Partner Support Services”, padrão do fabricante, foi 
apresentado em conjunto com um rol de outros documentos, dentre os quais conta uma declaração formal 
de representante legal também do fabricante (em anexo), específico e direcionado ao presente certame, 
por meio da qual a fábrica reconhece e garante todos os termos e condições editalícias, em especial aquelas 
que se referem a garantia e suporte técnico, contendo, inclusive, referência expressa ao tempo de solução 
de 06 (seis) horas, ponto central da peça recursal. 
 
Considerando que o supracitado item 12 da PARTE II do edital admite a apresentação de “qualquer outro 
documento do fabricante que possa comprovar que o objeto (modelo/marca) ofertado pela licitante 
possui especificações técnicas compatíveis com as exigências licitatórias”, tem-se que a declaração 
apresentada supre formalmente o item de especificação técnica combatido, de modo a tornar aceitável a 
proposta da licitante LETTEL. 
 
Decisão em contrário à adotada representaria, mais uma vez, afronta aos princípios do julgamento objetivo 
e da vinculação ao instrumento convocatório.  
 
Por fim, indica-se que, visando de subsidiar a presente análise, submetemos as alegações da empresa 
recorrente ao setor requisitante – Diretoria de Tecnologia da Informação, para conhecimento e 
manifestação. Em resposta, a área se manifestou na forma abaixo: 
 

Inicialmente, informamos que o questionamento mencionado no recurso apresentado pela empresa 
Produs, foi feito quando da publicidade do PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020, inclusive o texto objeto 
do questionamento transcrito na peça recursal foi alterado, e, em razão desta e de outras alterações, o 
edital foi republicado como Pregão Eletrônico 17/2020, ocasião em que não houve questionamento de 
mesmo teor. 
 
Feita esta ressalva, entendemos que o recurso não possui fundamento, já que o ponto questionado pela 
empresa Produs não diz respeito ao objeto da licitação em si, qual seja a aquisição, mediante registro 
de preços, de switch, mas sim, à forma de prestação do serviço acessório ao objeto contratado, sendo 
portanto, cláusula contratual e não cláusula editalícia. 
 
Com isso, em relação aos itens 3 e 4, a cláusula editalícia não impõe uma forma específica de como o 
fornecedor deve comprovar o cumprimento das exigências sobre a garantia dos equipamentos da 
solução e a exigência a para o (“Switch tipo III”) e (“Switch tipo IV”) encontra-se no item 6.1.2 do ETD 
que exige garantia mínima de 60 (sessenta) meses, que é comprovado pelo part number PP5N-OS6900 
apresentado na proposta comercial. 
 
Já a cláusula contratual, o tempo de solução, matéria do recurso apresentado pela empresa Produs, 
para os itens 3 (“Switch tipo III”) e 4 (“Switch tipo IV”) devem seguir condições especificadas no 
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instrumento contratual, conforme dispõe a CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO do 
ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO e a empresa Lettel, no momento da convocação em sessão, 
encaminhou junto aos documentos exigidos em edital a declaração do fabricante, suprindo a 
informação para o atendimento a esta exigência de execução contratual. 
 
Assim sendo, esta Diretoria de Tecnologia da Informação entende que os documentos e atestados 
técnicos enviados pela empresa Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, comprovam integralmente que 
os Hardwares/Softwares/Cursos ofertados atendem aos requisitos técnicos exigidos em edital. 

 
A par do exposto, observa-se que a manifestação técnica cabível corrobora com o entendimento esposado 
na análise do mérito recursal, e reafirma que o argumento da recorrente acerca do não atendimento, por 
parte da empresa LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, à exigência constante em edital, não 
merece prosperar. 
 
 
4. CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto, após análise do recurso hierárquico interposto pela empresa PRODUS PRODUTOS E 
SOLUCOES PARA INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 63.270.797/0001-67, e com base nas razões de 
fato e de direito acima desenvolvidas, esta Pregoeira decide por não reconsiderar a decisão de declarar 
vencedora do certame a empresa LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 
07.789.113/0001-67. 
  
Nada mais havendo a informar, submetem-se os autos à análise do assessoramento técnico-jurídico, para 
que, em sequência, faça o recurso subir à Autoridade Competente Superior do Parquet, o Superintendente 
de Gestão Administrativa, a fim de que profira a decisão final acerca do recurso interposto, que será 
publicada no sítio eletrônico deste Ministério Público e no Diário da Justiça Eletrônico do TJBA, para 
conhecimento dos interessados. 
 

Salvador - Ba, 06 de maio de 2020. 
 

 
Monica Fabiane da Silva Sobrinho 

Pregoeira 
Coordenação de Licitações 

Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações 
Fim do documento 

 

 


