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ITEM 02 

 

CONTRA RAZÃO : 

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 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 
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(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 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 


