
Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 

Mairinque-SP Fone (11) 4718-8644 
CEP 18120-000 Fax (11) 4718-2764 
CNPJ 45.944.428/0001-20 

	
www.mairinquesp.gov,br 

Por seu turno, alega a recorrida que os argumentos apresentados não se aplicam ao modelo 
lançado na proposta, cujas especificações são supostamente compatíveis com o que o edital 
estipula. 

Ocorre que a recorrente não provou que o modelo apresentado na proposta possui o 
processador AMD A10 9700, tampouco a recorrida comprovou que o modelo DEUTEL 
DT04 possui processador compatível ou idêntico ao INTEL 13. Ou seja, não existem 
informações aptas a subsidiar a decisão administrativa, haja vista se tratar de especificações 
técnicas referentes à área de informática. 

Portanto, se adequa ao presente caso a sugestão efetuada pela recorrente, no sentido de se 
realizar diligência para dirimir a controvérsia e, havendo subsídio legal no artigo 43, §3° da 
Lei 8.666/93, é medida que se impõe a fim de garantir a segurança da contratação e 
privilegiar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

5. Decisão 

Ante o exposto e, não tendo a Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
reconsiderado sua decisão, a autoridade superior, Secretária Municipal de Administração 
conhece do recurso interposto, para o PROVER PARCIALMENTE, com o intuito de 
realizar diligência a fim de que a empresa SANDRO VILMAR PIRES - ME comprove 
por todos os meios disponíveis (ficha técnica, carta do fabricante e afins) que as 
especificações técnicas do modelo DEUTEL T04 são compatíveis com a solicitação do 
processador INTEL 13 ou similar. Sejam as partes intimadas da presente decisão conforme 
prevê o item 21.7. 

Mairinque/SP, 06 de janeiro de 2020. 
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P va ouza Machado 
Secretária unici i  al de Administração 

Fundamentação jurídica de acordo: 
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Procuradora Jurídica do Município 
OAB/SP n° 178.633 
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Pregão Eletrônico n° 002/2019 
Referência: Edital da Pregão Eletrônico n° 068/2019 
Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde e Assistência Social. 
Recorrente: LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA. 

DECISÃO 
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

1. Da admissibilidade do Recurso 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa LETTECH INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 

No que tange à regularidade do recurso, o mesmo foi direcionado à Pregoeira, bem como 
está instruído com a fundamentação e pedido de reforma da decisão que classificou a 
empresa SANDRO VILMAR PIRES - ME. 

Estando este conforme as disposições legais, motivo pelo qual foi recebido com efeito 
suspensivo e, não tendo a Pregoeira reconsiderado sua posição, remeteu o processo para 
que a autoridade superior o julgasse. 

2. Das razões da recorrente 

A recorrente postula a nulidade da classificação da empresa SANDRO VILMAR PIRES —
ME no item 01 — Computador Desktop-Básico, pois entende que o modelo apresentado na 
proposta não atende as especificações solicitadas no edital e, pelo princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, a Administração deve seguir o 
solicitado no certame. 

Por fim, a recorrente postula a realização de diligência para "comprovar" o 
descumprimento e junta doutrina e jurisprudência dos tribunais pátrios quanto a 
possibilidade, nos termos do artigo 43, §3° da Lei 8.666/93. 

3. Das contrarrazões da Recorrida 

A licitante recorrida aduz em suas contrarrazões que a decisão da Pregoeira deve ser 
mantida por seus próprios fundamentos, tendo em vista as razões de recurso da empresa 
LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA tratam de outro modelo de CPU (DEUTEL DTO4FNS) e não o ofertado pela 
empresa (DEUTEL DT04). 

Por fim a contrarrazoante postula pelo improvimento das razões recursais. 

4. Da análise do mérito 

Considerando o teor de ambas as manifestações, têm-se que o ponto central da indignação 
é a suposta apresentação de computador cujas especificações são inferiores ao processador 
INTEL 13, visto a recorrente entender que o processador apresentado pela recorrida é o 
AMD Al0 9700. 
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