
 

 

Setor Comercial Sul Quadra 06 Lotes 13/14 Bloco “A” – CEP: 70.306-918. Brasília – DF. 

www.codhab.df.gov.br 

  
 
 

 

 

 

PROCESSO: 

 

392.002.744/2017 

 

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO N.º 017/2017 

OBJETO: Aquisição de material permanente, aparelhos ergonômicos – apoio para os 
pés, suporte de teclado e mouse pad com descanso ergonômico para o punho 
, para os   servidores e prestadores de serviço da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF. 

ASSUNTO: Recurso Administrativo 

INTERESSADO: CODHAB 
 
 

 

  Senhor Diretor Presidente, 
 
 
 
 

A empresa KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 

EIRELI  – CNPJ – 19.943.167/0001-14, manifestou no sistema fls. (200; 204) a intenção de 

recorrer contra o julgamento referente ao item 02 e 03 do Pregão Eletrônico 017/2017 que 

tem por objeto: Aquisição de material permanente, aparelhos ergonômicos – apoio para os 

pés, suporte de teclado e mouse pad com descanso ergonômico para o punho -, para os   

servidores e prestadores de serviço da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 

Distrito Federal – CODHAB/DF. 

  

 A sessão de abertura do Pregão ocorreu em 30/06/2017, com início às 

10h00min, data em que o representante legal da recorrente manifestou a intenção de 

interpor recurso contra o resultado anunciado para rever o julgamento que considerou a 

empresa  FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA. - ME. – CNPJ – 

07.734.851/0001-07 como vencedora para o item 02 e 03.  

 

Preliminarmente cabe esclarecer que foi acatada pelo Pregoeiro a 

manifestação de recurso da empresa KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA 

INFORMÁTICA EIRELI, que o fez de forma correta, usando a tecnologia do sistema 

ComprasNet de maneira adequada.   
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1) DO REGISTRO DA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO 

NO SISTEMA COMPRASNET  

  

 A) KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI CNPJ – 

19.943.167/0001-14  

Item 02 

“Fomos o 4º colocado: Informamos que as marcas 
Famaha , Multilaser , e Stylus não atendem a solicitação 
do edital. Não são fabricadas em poliuretano integral 
skin que permitem higienização de área.”  
 
 
 

 

Item 03 
 

“Fomos o 3º colocado: Informamos que as marcas 
Famaha , Multilaser , e Stylos não atendem a solicitação 
do edital. Não são fabricadas em poliuretano integral 
skin e não tem PVC texturizado em sua superficie que 
permitem higienização de área. Item: 03 MOUSE PAD 
COM DESCANSO ERGONÔMICO PARA O PUNHO: 
almofada de apoio para mouse, injetado com espuma de 
poliuretano macia. Superfície de trabalho em PVC de 
alto desempenho especialmente desenvolvido para 
mouse pads. O PVC é colado em camada especi” 
 
 
 
 

2) DA ACEITABILIDADE DO REGISTRO DE MANIFESTAÇÃO DE 

INTENÇÃO DE RECURSO E DO PRAZO  

Haja vista que as manifestações de intenções de recurso dos licitantes 

preencheram os requisitos mínimos para suas aceitações, conforme art. 26, do Decreto nº 

5.450/2005, as mesmas foram aceitas nas alegações propostas pela empresa, tendo em 

vista promover a transparência dos atos do Pregão, sendo que os autos do processo 

ficaram com vistas franqueadas conforme previsto em Edital. 
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3) DAS RAZÕES DO RECURSO 

De acordo com o Decreto nº 5.450/2005, em seu artigo 26, após 

manifestação de intenção de recurso, o prazo para apresentação das razões do recurso é 

de 3 (três) dias. 

 

A empresa recorrente KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA 

INFORMÁTICA EIRELI apresentou no sistema tempestivamente suas razões para os itens 

02 e 03 fls. (201; 205), apresentou em síntese. 

Item 02 

“Fomos o 4º colocado: 
Informamos que as marcas Famaha , Multilaser , e 
Stylus não atendem a solicitação do edital. Não são 
fabricadas em poliuretano integral skin que permitem 
higienização de área.  
 
 
Item:02 
SUPORTE DE TECLADO PARA OS PUNHOS: Almofada 
de apoio para punhos para teclado, em espuma de 
poliuretano macia tipo integral skin com base de 
rolagem do mouse em película de PVC texturizado 
incertado. Confeccionado em uma peça única sem 
processo de colagem aumentando consideravelmente a 
durabilidade do produto, com medidas mínimas de: 
largura 84 mm, comprimento 496 mm e altura 22 mm; 
 
 
Item 03 
 
“Fomos o 3º colocado: 
Informamos que as marcas Famaha , Multilaser , e 
Stylos não atendem a solicitação do edital. Não são 
fabricadas em poliuretano integral skin e não tem PVC 
texturizado em sua superficie que permitem 
higienização de área. 
 
 
Item:03 
MOUSE PAD COM DESCANSO ERGONÔMICO PARA O 
PUNHO: almofada de apoio para mouse, injetado com 
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espuma de poliuretano macia. Superfície de trabalho 
em PVC de alto desempenho especialmente 
desenvolvido para mouse pads. O PVC é colado em 
camada especial de Neoprene. 
 

4) DAS CONTRARRAZÕES 

 
1. A empresa FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 
LTDA. - ME. – CNPJ – 07.734.851/0001-07 manifestou-se 

tempestivamente apresentando no Sistema Comprasnet as Contrarrazões 
para os itens 02 e 03 à fls. (202/203); (206/207), conforme segue:  
 

Item 02 
 
“COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 
Contra-Razão 
 
À:  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2017 
Ilustríssimo pregoeiro(a) 
 
A FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE 
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 07.734.851/0001-07, 
apresenta suas razões sobre o recurso administrativo 
impetrado pela empresa KIVER - COMERCIO DE 
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI para o 
item 02 – SUPORTE PARA TECLADO, pelos 
fundamentos a seguir expostos: 
 
De início, esclareço que nossa empresa participou do 
item: 
Item 2 – SUPORTE PARA TECLADO 
 
Após encerrada a fase de lances, nossa empresa se 
classificou em 1º lugar. Apresentou a documentação e 
catálogo, sendo o item aceito e habilitado pela 
comissão de licitação. 
Na fase de recursos a empresa KIVER - COMERCIO 
DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI 
contestou com o seguintes argumentos: 
“ 
Fomos o 4º colocado: 
Informamos que as marcas Famaha , Multilaser , e 
Stylus não atendem a solicitação do edital. Não são 
fabricadas em poliuretano integral skin que permitem 
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higienização de área.  
“ 
 
  
A) DO PEDIDO 
 
Vejamos o que diz o item 3.1 do edital.  
 
3.1. Especificações Mínimas dos aparelhos 
ergonômicos 
3.1.2-SUPORTE DE TECLADO PARA OS PUNHOS: 
Almofada de apoio para punhos para teclado, em 
espuma de poliuretano macia tipo integral skin com 
base de rolagem do mouse em película de PVC 
texturizado incertado. Confeccionado em uma peça 
única sem processo de colagem aumentando 
consideravelmente a durabilidade do produto, com 
medidas mínimas de: largura 84 mm, comprimento 496 
mm e altura 22 mm; 
 
Já de início percebe-se que o edital detalha 
especificações mínimas para o produto, o que sugere 
que o produto deverá ter no mínimo essas 
especificações ou superior. 
 
O suporte de teclado para os punhos da FAMAHA, 
conforme catálogo enviado ao pregoeiro, possui 
características iguais e até superiores ao solicitado, 
tendo sua base em latex, apoio em poliuretano 
(espuma), superfície em tecido que dá mais conforto ao 
usuário, posicionando sua mão na altura ideal para 
evitar lesões. Possui uma excelente durabilidade, 
higienização, pois suas bordas são soldadas.  
 
 
B) DA LEI 
 
Dispõe a Lei 8.666 em seus artigos: 
Art 3º A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração 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. 
Art. 44. No julgamento das propostas, a comissão 
levará em consideração os critérios objetivos definidos 
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no edital ou convite, os quais não devem contrariar as 
normas e princípios estabelecidos por esta lei. 
 
Logo, comprovando-se que o produto da empresa 
FAMAHA atende as especificações mínimas do edital e 
observando o princípio constitucional da isonomia para 
selecionar a proposta mais vantajosa para a 
administração, entende-se que não há porque dar 
provimento ao recurso. 
Conclui-se então que o produto atende plenamente as 
especificações, sendo a proposta mais vantajosa para 
a administração.  
 
C) DO PEDIDO 
 
Postas estas premissas, expostas as razões, postula a 
FAMAHA nesta oportunidade: 
 
1. Seja aceita nossa contra-razão, não sendo aceito o 
recurso da empresa KIVER - COMERCIO DE 
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI . 
 
2. Seja dado andamento ao pregão, adjudicando e 
homologando o item 02 para a empresa FAMAHA-
COM DE MAT DE INF LTDA. 
 
Termos em que pede deferimento. 
 
Barão de Cotegipe, 10 de JULHO de 2017.  
 
FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE 
INFORMÁTICA LTDA 
FÁBIO MARCELO HAIDUKI 
RG: 1077922282 “ 
SÓCIO GERENTE 

 

 
 

5) DA ANALISE DA ÁREA DEMANDANTE  
 
Com relação às razões apresentadas pela Recorrente, este Pregoeiro 
solicitou posicionamento por parte da área técnica (demandante), as quais 
seguem abaixo, conforme as fls. (209) dos autos. 
 

“À CPL, 
 
 
Em relação ao Pregão Eletrônico nº 17/2017, 
informamos que a empresa licitante FAMAHA – 

http://www.codhab.df.gov.br/
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Comércio de Materiais de Informática LTDA., cumpriu 

as especificações requeridas para os itens 2 – 

Suporte de teclado para os punhos e 3 – Mouse Pad 

com descanso ergonômico para o punho, de acordo 
com as especificações das contrarrazões lançadas no 
Sistema Comprasnet.” 

 
 
 

 

6) DA ANÁLISE DO RECURSO 
 
O Decreto nº 5.450/05, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 

aquisição de bens e serviços comuns estabelece:  
“Art. 5º. A licitação na modalidade de 

pregão é condicionada aos princípios básicos da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 
publicidade, eficiência, probidade administrativa, 
vinculação ao instrumento convocatório e do 
julgamento objetivo, bem como aos princípios 
correlatos da razoabilidade, competitividade e 
proporcionalidade.”  

 
 

Em complemento, o Art. 11 determina que caberá ao pregoeiro, em 
especial:  

“[...] IV - verificar a conformidade da 
proposta com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório; V - dirigir a etapa de lances; 
VI - verificar e julgar as condições de habilitação;” Como 
visto acima, a verificação da conformidade da proposta 
ao instrumento convocatório é função inerente ao 
Pregoeiro, sendo que a desclassificação das propostas 
em desacordo com o edital deve ser procedida de 
forma objetiva. 

 
Fica a empresa participante do Pregão, obrigada a colocar de forma 

detalhada, a descrição do objeto a ser ofertado, o que não obriga as informações serem 
completas, por se tratar de um resumo. 

 
Após analise do referido Recurso , entendemos que as especificações apresentadas na 
Proposta e Contrarrazões pela empresa FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE 
INFORMÁTICA LTDA. - ME atendem às exigências editalícias por estar em Conformidade 

com  as descrições dos itens 02 e 03. 
 
Item 02 -  SUPORTE DE TECLADO PARA OS PUNHOS: Almofada de apoio para punhos para 
teclado, em espuma de poliuretano macia tipo integral skin com base de rolagem do mouse 
em película de PVC texturizado incertado. Confeccionado em uma peça única sem 
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processo de colagem aumentando consideravelmente a durabilidade do produto, com 
medidas mínimas de: largura 84 mm, comprimento 496 mm e altura 22 mm. 
 
item 03 - MOUSE PAD COM DESCANSO ERGONÔMICO PARA O PUNHO:  almofada de 
apoio para mouse, injetado com espuma de poliuretano macia. Superfície de trabalho em 
PVC de alto desempenho especialmente desenvolvido para mouse pads. O PVC é colado 
em camada especial de Neoprene.   

É importante ressaltar, ainda, que a empresa contratada é responsável pela 
entrega total e satisfatória dos materiais , sob pena de aplicação das penalidades 
estabelecidas na Lei 8.666/1993, não podendo, com a finalidade de reduzir custos, 
descumprir as obrigações contratuais previamente definidas. O pleno cumprimento dessas 
obrigações será averiguado por meio da fiscalização do contrato. 

Considerando o exposto, o Pregoeiro, após análise do presente processo 
conhece o recurso interposto, negando-lhe provimento quanto ao mérito, mantendo a 
decisão que considerou habilitada a empresa FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE 
INFORMÁTICA LTDA. - ME. – CNPJ – 07.734.851/0001-07. 

Nesses termos, submete à decisão superior, conforme § 4º do art. 109 da 
Lei 8.666/93, opinando pelo indeferimento do recurso impetrado pela empresa KIVER - 
COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI  – CNPJ – 19.943.167/0001-
14, com base nos fundamentos acima apontados mantendo a decisão que considerou 
habilitada e vencedora do certame PE 017/2017-CODHAB a empresa FAMAHA - COMÉRCIO 
DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA. - ME. – CNPJ – 07.734.851/0001-07.  

É o entendimento 

Em, 17 de julho de 2017. 

 
 

Fábio Castelo Branco  
Pregoeiro 
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