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PARECER Nº 120.000. 222/2017 

PROCESSO Nº 392-002.744/2017 

INTERESSADO: CODHAB/DF 

ASSUNTO: Impugnação ao Pregão Eletrônico nº 17/2017-CODHAB. Aquisição de 

aparelhos ergonômicos. 

 

 

 

 

 

Srª. Chefe da PROJU, 

 

Trata-se de expediente encaminhado pela Comissão Permanente de 

Licitação desta Companhia (CPL/CODHAB), no dia 17/07/2017 – 16h00mim., no 

qual solicita a análise e manifestação desta PROJU dos aspectos formais, com 

fulcro no inciso VI, do artigo 38, da Lei federal nº 8.666/1993, em relação ao 

recurso interposto pela empresas  KIVER – COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA 

INFORMÁTICA –EIRELI (fls 201/204), bem como das contrarrazões apresentadas 

pela empresa FAMAHA – COMÉRCIO DE MATERIAL D EINFORMÁTICA LTDA. – 

ME (fls. 202/203 e 206/207), relativos à decisão de habilitação da recorrida 

FAMAHA no corso do Pregão Eletrônico nº. 017/2017-CODHAB. 

 

Em apertada síntese, a Recorrente pleiteia a reconsideração da 

decisão do Pregoeiro da CODHAB que considerou vencedora a empresa Famaha 

Comércio de Material de Informática Ltda. vencedora dos item 02 e 03 do certame. 
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Em 17/07/2017, a o Pregoeiro Fábio Castelo Branco, conheceu do 

recurso, e no mérito, negou-lhe provimento quanto ao mérito, mantendo a decisão 

de habilitação da empresa Famaha – Comércio de Material de Informática Ltda. – 

ME. 

 

É o que basta a relatar.  

 

Opino. 

 

DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL 

 

Quanto ao cumprimento do prazo recursal, verifico que a Recorrente 

apresentou sua intenção recursal (subitem 9.3), em 30/06/2017 (data de 

recebimento e abertura das propostas), apresentando suas razões recursais 

tempestivamente (subitem 9.3.3). 

Portanto, reconhecemos a tempestividade do recurso em análise. 

 

DO MÉRITO RECURSAL 

Quanto ao mérito recursal, por ser matéria afeta às áreas técnicas 

não compete a esta PROJU imiscuir-se em tais aspectos a elas reservados. 

 

Porém, esclareço que tanto o poder público, quanto as licitantes, por 

força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório devem seguir as 

regras objetivamente impostas, notadamente quanto ao cumprimento dos 

aspectos técnicos do objeto da licitação. 

 

Este princípio pode ser verificado no art. 41, caput, da Lei nº 

8.666/93: “A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital 
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ao qual se acha estritamente vinculada”. O edital, neste caso, torna-se lei entre as 

partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas são elaboradas 

unilateralmente pelo Estado. Este mesmo princípio dá origem a outro que lhe é 

afeto, qual seja, o da inalterabilidade do instrumento convocatório. 

 

Em sendo lei, o Edital com os seus termos atrelam tanto à 

Administração, que estará estritamente subordinada a seus próprios atos, quanto 

às concorrentes – sabedoras do inteiro teor do certame. 

 

De fato, em regra, depois de publicado o Edital, não deve mais a 

Administração promover-lhe alterações até findo o certame, proibindo-se a 

existência de cláusulas ad hoc, salvo se inverso exigir o interesse público, 

manifestamente comprovado. Trata-se de garantia à moralidade e impessoalidade 

administrativa, bem como ao primado da segurança jurídica. 

 

A Administração e as licitantes ficam restritas ao que lhes é 

solicitado ou permitido no Edital, quanto ao procedimento, à documentação, às 

propostas, ao julgamento e ao contrato. Todos os atos decorrentes do 

procedimento licitatório, por óbvio, vincular-se-ão ao contrato. 

 

Em sede de razões recursais a KIVER alegou quanto aos itens 02 e 

03 do Edital que as características dos produtos apresentados na proposta da 

empresa Famaha não atendiam as exigências técnicas mínimas (fls. 201/205). 

 

No caso em tela, a área técnica (GEPES/DAGES), fl. 209, esclareceu 

o Pregoeiro que a empresa Famaha atendeu as exigências técnicas editalícias para 

os itens 2 (Suporte de teclado para os punhos) e 3 (Mouse Pad com descanso 

ergonômico para o punho). 
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A empresa recorrida, Famaha Comércio de material de Informática 

Ltda. ME, em sede de contrarrazões refutou os argumentos lançados pela 

Recorrente KIVER esclarecendo que os produtos ofertados possuem os requisitos 

mínimos e superiores exigidos no edital, requerendo ao final o desprovimento do 

recurso. 

Ao enfrentar as razões recursais, o Sr. Pregoeiro embasado nas 

informações técnicas da GEPES/CODHAB houve por bem conhecer, dada a 

tempestividade, porém, no mérito desproveu o recurso, levando em consideração 

que a recorrida Famaha atendeu satisfatoriamente as exigências mínimas do edital 

por estarem em conformidade com os itens 02 e 03 do PE nº. 17/2017-

CODHAB/DF. 

 

Forte nessas razões, não vislumbro óbice jurídico-formal à 

manutenção da decisão de indeferimento do recurso da empresa KIVER Comércio 

de Suprimentos para Informática EIRELLI (CNPJ nº. 19.943.167/0001-14), 

culminando com a manutenção da habilitação da empresa FAMAHA COMÉRCIO 

DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA. – ME (CNPJ Nº. 07.734.851/0001-07) por 

atendimento das exigências editalícias quanto aos item 02 e 03. 

 

É o parecer sub exame. 

                            Brasília, 18 de julho de 2017. 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO MARTINS JÚNIOR 

Assessor Sênior 
PROJU/CODHAB 
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PARECER Nº 120.000.          /2017 

PROCESSO Nº 392-002.744/2017 

INTERESSADO: CODHAB/DF 

ASSUNTO: Impugnação ao Pregão Eletrônico nº 17/2017-CODHAB. Aquisição de 

aparelhos ergonômicos. 

 
 
 

1. De acordo.  
2. À CPL, para conhecimento e providências decorrentes. 

 
 

Brasília/DF,           de                  de 2017. 

 
 
 

CLÁUDIA BRANDÃO DUTRA 
PROJU/CODHAB 

Chefe 
 
 


