
Ilmo Senhor Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 
Pregão Eletrônico nº 05/2015 
 
Ref:. Recurso Administrativo 
 
 
LAZARO BEZERRA SOARES ME, inscrita no CNPJ nº 06.088.333/0001-09, estabelecida à Rua 
Capitão Jose Porfirio, 445 Centro Araxá - MG, vem através do presente instrumento, com fulcro no 
artigo 4, inciso XVIII, da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, demais alterações 
posteriores, e subsidiariamente a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, interpor RECURSO contra a 
Decisão da Comissão Permanente de Licitação, através do Sr. Pregoeiro, pelas razões que passa a 
expor, requerendo se digne V.Sa., a hipótese de reconsiderar a decisão por ora recorrida. 

 
O recurso ora apresentado visa, regular e encaminhar o processo licitatório a convergir no 
interesse maior da administração pública, qual seja de contratar com empresa idônea com melhor 
qualidade e menor preço, sustentando-se nos princípios constitucionais fundamentais, da 
isonomia, da legalidade, do julgamento objetivo e resguardar os princípios básicos da Lei de 
licitação e do pregão, o qual moralidade, impessoalidade, igualdade, publicidade, probidade 
administrativa dentre outros. 
 
DOS FATOS 
 
1 – Após encerramento do certame tratado em tela, informamos em campo próprio nossa intenção 
de recurso como mostra o quadro abaixo : 

 
“Recusa da proposta. Fornecedor: LAZARO BEZERRA SOARES - ME, CNPJ/CPF: 06.088.333/0001-
09, Especificação imprecisa. A proposta não apresenta todas as especificações mínimas exigidas 
no Anexo I-A do Termo de Referência, como Microsoft Office. 
 
“Motivo Intenção.” Registramos intenção de recurso contra o motivo da desclassificação da nossa 
proposta pelo motivo que não condiz com que ofertamos, " produto não possui Microsoft Office 
HB" como pode ser conferido no cadastro do Comprasnet a mesma esta de acordo com edital e 
oferece o item. Desta forma fomos prejudicados em não poder participar da etapa de lances. 
Assim pedimos que seja revista a decisão ora tomada mantendo a isonomia entre os licitantes....” 
 

Como podemos observar na descrição abaixo que transcrevemos do Comprasnet, a mesma esta 
bem detalhada e contem claramente o item Microsoft Office, de forma que tende plenamente ao 
edital. 
 
“Descrição Detalhada do Objeto Ofertado 
Sistema Operacional Windows 8.1 Pro, 64-bit, em português Memória Memória de 8GB, DDR3, 
1600 MHz (1x8GB) Teclado Teclado retro iluminado numérico com 10 teclas Placa de vídeo Placa 
de vídeo AMD Radeon™ HD R7 M265 com memória dedicada de 2GB DDR3 Wireless Driver Dell 
Wireless Driver 1707 Disco Rígido HD híbrido de 1TB com 8 GB SSD Wireless Dell Wireless Driver-
N 1707 + Bluetooth 4.0 Cabo de Força Cabo de força padrão brasileiro, 250V, 1M Documentação 
Guia de instalação Garantia 1 ano de garantia com atendimento no local após o diagnóstico 
remoto Instalação Sem instalação Systems Management Driver do Sistema Guia de Instalação 

Guia de instalação Software de Retail Produto para Venda Direta Informações da Ordem 
Informações de envio Bateria Bateria de lithium ion de 3 células 43WHr E-Star Etiqueta do ESTAR 
5.0/ESTAR 6.0 Processador 4ª Geração do Processador Intel® Core™ i7-4510U (2 GHz expansível 
até 3.1 GHz, 4 MB de Cache) Etiqueta de Embalagem Produto para Venda Direta Opções de Cor 
Cor Prata Origem do Produto Equipamento fabricado no Brasil FGA 
MAPLE15M1505_2631BRZ_R/BTO CFI Incluso CFI não incluso Etiqueta do Processador Intel® 
Core™ I7 Label Etiqueta do Palmrest Etiqueta do Palmrest não selecionado Tela Tela LED Full HD 
IPS de 15,6 polegadas (1920 x 1080) com tecnologia touchscreen Microsoft Office Home e 
Business 2013 Port Antivírus McAfee Live Safe - 1 Ano Fonte de Alimentação Adaptador AC 65W 
Operating System Recovery Options SemDellBackupandRecovery“ 
 
Assim notamos que houve um erro na analise da mesma de forma que fomos prejudicados , como 

também o próprio órgão pois impossibilitou nossa participação na concorrência o que poderia 
trazer maior chance de obter uma melhor contratação. 
 
A conduta do agente público responsável mostra-se absolutamente irregular, desatendendo aos 
princípios da licitação, não podendo prevalecer de forma alguma, haja vista que acabou 
frustrando, senão restringindo a competitividade do certame, o que, de certa forma, é 
expressamente vedado pela Lei 8.666/93, em seu art. 3º, § 1º, I, vejamos: 



“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 lhe são correlatos. 
 
O objetivo anunciado é fazer com que o procedimento licitatório seja mais célere, dinâmico e 
transparente.  
 
DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORIGINÁRIA. 
 
É pacífico o entendimento na doutrina e na jurisprudência pátria, especialmente com base nas 
Súmulas 346 e 473 do STF, que determinam: 

 
“Súmula 346 do STF – A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos” 
e 
“Súmula 473 do STF – A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvado, em todos os 
casos, a apreciação judicial.” 
 
No mesmo sentido, ensina a Profª Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra Direito 
Administrativo, 9ª Ed. São Paulo: Ed. Atlas. p.195: 
 
Assim, declarada a nulidade do ato, os efeitos gerados retroagem à data em que ele foi praticado, 

desconstituindo-se todas as consequências geradas a partir de sua edição (efeito ex tunc). 
 
Isto Posto, poderá esta D. Comissão no uso de sua competência, entendendo e acatando os 
motivados argumentos deste Recurso Administrativo, rever sua decisão originária, de forma a bem 
atender ao interesse público, na consecução do objeto do presente Certame, o que desde já se 
requer. 
 
DO PEDIDO 
 
Diante de todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso Hierárquico, por ser 
tempestivo, revestido das formalidades legais e no mérito, apresentar amparo legal, reformando-

se a Decisão da Comissão Permanente de Licitação, e reabrindo o pregão para reabilitação de 
nossa proposta. 
 
Termos em que Pede Deferimento 
 
Araxá, 30 de março de 2015 
 
 
LAZARO BEZERRA SOARES 


