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PARECER Nº 79/2020 / ASSESSORIA JURÍDICA / SENAC-DF 

  

    Senhor Diretor Regional, 

 
 Vem ao exame desta Assessoria Jurídica os autos do Pregão 
Eletrônico nº 19//2020, tipo menor preço por item, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática 
(NOTEBOOKS ULTRAFINOS), para atender as demandas e necessidades do 
Senac-DF. 
 
 Trata-se de recurso interposto pela empresa NORTHWARE – 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (fls. 596/598), cujas razões recursais serão adiante 
analisadas.  
 
 Antes de avançar ao mérito das razões do recurso interposto, é 
necessário avaliar se os pressupostos recursais foram atendidos. Quanto à 
tempestividade, dispõe o item 15.2.2, do Edital do certame que a interposição do 
recurso deve ser realizada no prazo de 03 (três) dias úteis após a decisão recorrida. 
A decisão foi prolatada em 16.10.2020 (fl. 594) e as razões recursais foram 
apresentadas no dia 21.10.2020, exatos três dias úteis após à decisão recorrida, 
como no presente caso. Presentes os pressupostos recursais, opinamos pelo 
conhecimento do recurso. 
 
 No mérito, pondera a recorrente, em síntese, que discorda quanto à 
desclassificação da empresa, por entender que a D. Comissão Julgadora, na pessoa 
do Sr. Pregoeiro, recusou a proposta apresentada pela Recorrente, informando que 
a Northware não comprovou o que é exigido no item 3, onde referência o item 8 do 
Anexo I do Edital, a exemplo de subitem 8.4 (comprovar através de declaração 
garantia mínima de 5 (cinco anos), pela fabricante) 
 
 As razões recursais apresentam questionamentos cujo deslinde não 
envolve discussão puramente jurídica, como é da competência desta Assessoria, 
mas têm por escopo impugnar Termo de Garantia. Por se tratar de questionamento 
de índole técnica, esta Assessoria carecia de expertise para prosseguir no exame e 
emissão de parecer. 
   

Por este motivo, foi solicitado (Fl. 599) à Assessoria de Segurança e 
Tecnologia da Informação (ATS/CTI) emissão de avaliação técnica a respeito dos 
argumentos apresentados no recurso, com posterior devolução à Assessoria 
Jurídica. 

 
              Sendo assim, a Assessoria de Tecnologia e Segurança da 

Informação manifestou-se nos seguintes termos:  
 

“Recebido o recurso da empresa NORTHWARE – COMÉRCIO 

E SERVIÇOS LTDA, referente ao processo PE 19/2020, e após 
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sua análise, esclarecemos à essa ASJ os fatos que ensejaram 

a desclassificação da RECORRENTE. 

Primeiramente, transcreveremos o que é solicitado no Edital 

em questão: 

 

(grifo nosso) 

Neste item fica claro que a FABRICANTE, responsável pelo 

fornecimento e cumprimento da garantia deveria declarar total 

concordância com os termos do Edital, o que não o fez.  

Pelo contrário, esta manifestou expressamente em sua 

declaração que seguiria seu Termo de Garantia Padrão, o que 

não atende as exigências do Edital, daí a desclassificação da 

RECORRENTE. 

Para que não restem dúvidas a respeito de tal fato, abaixo 

anexamos cópia do trecho da própria declaração do 

FABRICANTE apresentada pela então LICITANTE em sua 

documentação encaminhada, onde se lê: 
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Fica claro então que a FABRICANTE informa que para o atendimento 
da garantia “on site” seguirá o seu Termo de Garantia, não o Edital. 
Assim sendo temos:  

1. Na declaração fornecida pela FABRICANTE à então LICITANTE, esta declara 
de forma explícita e inequívoca que concorda em parte com o que é 
exigido no Edital, pois não prestará garantia conforme o que nele é 
exigido, informando que adotará seu Termo de Garantia Padrão, o que não 
é aceitável; 

2. Além disso, ainda no que diz respeito a Garantia, no documento 
ThinkPad_T14_Gen_1_Intel_Spec.pdf, fornecido pela então LICITANTE, 
são apresentadas as formas da garantia padrão e limitada do 
FABRICANTE, sendo essas apresentadas no quadro abaixo (recorte do 
documento em referência, também fornecido pela então LICITANTE): 

 

3. Como pode ser constatado, o período de 5 (cinco) anos exigido no Edital, não 
faz parte da garantia Padrão do FABRICANTE. Existem outras 
possibilidades, porém, são consideradas opcionais, sendo a “on site” 
limitada a: 1 (um) ano, ou 1 (um) + 2 (dois) anos. Nesse último caso então 
configurando um período máximo de atendimento na modalidade “on site” 
de 3 (três) anos, o que não atende a contratação proposta;  

4. Diante de tais evidências, entendemos que para o fornecimento das garantias 
ditas opcionais apresentadas na documentação recebida, e comprovada 
conforme o quadro acima, essas deveriam ser contratadas à parte junto ao 
FABRICANTE, o que também não é comprovado na proposta da então 
LICITANTE em sua proposta;  

5. Note-se que a DECLARAÇÃO do FABRICANTE consta como um dos itens 
para a habilitação da LICITANTE, o que não pôde ser feito devido não 
atender ao que era solicitado no Edital; 

6. Por ser considerado um claro requisito de habilitação, esse não ter sido alvo 
de questionamentos anteriores ao pregão, e principalmente, o fato do 
próprio FABRICANTE declarar sua forma de atendimento, a qual não estava 
em conformidade com o que era exigido em Edital, qualquer tipo de 
diligência tornava-se sem finalidade, daí sua não solicitação, pois se fosse 
esse o caso, uma nova declaração do FABRICANTE deveria ser anexada 
ao processo, o que além de não ser possível, é inclusive condenado pela 
própria RECORRENTE em sua argumentação. 

7. A RECORRENTE ainda alega em seu recurso uma provável falta de isonomia 
na análise de sua proposta, conforme transcrevemos abaixo: 
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Diferentemente do que a RECORRENTE alega, fica claro pelo que foi 
demonstrado anteriormente que ela não apresentou as documentações 
necessárias para sua habilitação técnica.  

A RECORRENTE, provavelmente por um erro de entendimento, comete um 
equívoco em sua argumentação. O item 22.6 trata da validação da garantia 
dos equipamentos entregues após sua aquisição. Validação essa feita 
através de etiquetas de serviço (TAG SERVICES) existentes em cada 
equipamento.  

No caso, quando do recebimento dos equipamentos as etiquetas de serviço 
serão consultadas para averiguar se o que foi adquirido e entregue está em 
conformidade com as condições de garantia definidas no site do 
FABRICANTE, as quais deverão estar em conformidade com o que é 
solicitado no Edital e declarado pelo próprio FABRICANTE durante o 
processo licitatório, e não estando, o lote adquirido será recusado. 

Ou seja, nesse momento de comprovação, o processo licitatório já foi 
concluído, homologado, e a aquisição feita. Não há tratamento diferenciado, 
nem problemas de isonomia conforme insinuado pela RECORRENTE, pois 
o processo licitatório já transcorreu.  

Salientamos que no caso, os esclarecimentos diligenciados, esses não 
ensejam a inclusão de novos anexos às propostas, mas sim 
esclarecimentos técnicos, e que todos estão devidamente documentados no 
processo, o que é claramente previsto no item 10 do Anexo I do Edital. 

Caso não houvesse entendimento por parte da LICITANTE, isso poderia ter 
sido esclarecido na fase de questionamentos, entretanto, esse item não foi 
questionado por nenhum participante, e assim, subentendemos que não 
houve dúvidas sobre o que está sendo solicitado no referido item do Edital. 

8. Em outro ponto de seu recurso a RECORRENTE alega outra provável 
discrepância no julgamento, desta vez, referenciando outra proposta do 
processo PE 18/2020, o qual transcrevemos de seu recurso, conforme 
apresentado abaixo: 
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9. Entendemos que, apesar de não ser o fato motivador do recurso ora em 
análise, cabem alguns esclarecimentos para que não haja dúvidas sobre a 
lisura, transparência e imparcialidade nas análises feitas durante a 
avaliação das propostas; 

10. No referido processo 18/2020, a RECORRENTE provavelmente não analisou 
a declaração do FABRICANTE apresentada pela LICITANTE Microtécnica 
Informática Ltda. Realmente há uma certa similaridade na declaração do 
FABRICANTE, entretanto, este explicita na sua declaração PART 
NUMBERS específicos para Garantia e SLA, o que não é comprovado na 
declaração apresentada pela RECORRENTE. Assim, fica claro que para 
esse processo licitatório a LICITANTE Microtécnica Informática Ltda, obteve 
condições de Garantia e SLA diferentes das apresentadas pela 
RECORRENTE, o que por si só demonstra o cuidado da Microtécnica na 
observação dos requisitos previstos no Edital. Abaixo segue evidência de tal 
fato: 

 

11. Assim, resta claro que não houve aplicação de meios e formas 
diferenciadas de julgamento conforme alegado pela RECORRENTE, mas 
sim, a inobservância do que era solicitado no Edital. 

12. Diante disso, nos manifestamos pelo indeferimento do recurso e a 
continuidade do processo”. 
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          Diante do exposto, a áreas técnica trouxe razões e fatos que 
afastam as motivações recursais, levando à conclusão pelo indeferimento do 
recurso. Efetivamente, o Termo de Garantia não atende as exigências do Edital. 

 
 

      Por todos os motivos acima dispostos, com amparo nas informações 
técnicas prestadas, esta Assessoria Jurídica opina por negar provimento ao recurso 
interposto. 
 

    É o parecer que submete à apreciação superior. 
 

 
Brasília, 29 de outubro de 2020. 

 
 

Maria de Fátima Pereira de Souza 
Analista Jurídico 
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