
 

ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/AL  

REF.: RECURSO ADMINISTRATIVO - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 – 

ITEM 14 - LOUSA INTERATIVA. 

 

A empresa KOLSEN COMERCIO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA 

LTDA, inscrita no CNPJ n° 38.827.942/0001-10, com endereço na Rua Heitor Stochler de 

França, 396 - 14° Andar - Conjunto 1407, COND NEO SUPER no bairro Centro Cívico na cidade 

de Curitiba, por intermédio de sua sócia administradora, a Sra. Olivia Koltun, portadora do RG 

n° 1.979.703-1 e CPF n° 318.242.429-72, vem respeitosamente, apresentar: 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Com base na Resolução SENAC n.º 958/2012 e clausulas do edital, em face da classificação 

da empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA no pregão em referência no item 14 –Lousa 

Interativa, pelas razões de fato e de direito que seguem. 

 

1- DOS FATOS 

Deflui dos fatos que a empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA foi declarada 

vencedora do item 14 – Lousa Interativa, do Pregão Eletrônico nº 020/2022, realizado em 03 

de novembro de 2022.  

Conforme a Ata da Sessão, foi a empresa que ofereceu a proposta mais vantajosa, no valor 

de R$ 10.190,00 (dez mil cento e noventa reais), sendo habilitada no dia 11 de novembro de 

2022. 

No mesmo dia, a KOLSEN COMERCIO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE 

TECNOLOGIA LTDA se manifestou sobre o interesse de interpor recurso, tendo em vista o 

equipamento apresentado pela arrematante não atender integralmente as exigências 

editalícias, bem como pelas irregularidades encontradas na proposta sendo então concedido o 

prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação das razões do recurso. 



 

A condução do certame, da forma como foi realizada, condicionou na intenção de recurso, 

o que justifica a interposição do presente. 

2 - DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS 

Para melhor elaboração do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, organizamos os 

motivos que ensejam a apresentação do presente recurso: 

I. O equipamento ofertado não é adequado ao objeto licitado no item 

14 – Lousa interativa. 

II. A proposta não atende às especificações do edital. 

Diante do apresentado, passamos a fundamentar. 

Fundamentaremos em tópicos. 

2.1.  DO EQUIPAMENTO OFERTADO PELA SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA 

Para melhor análise transcrevemos o disposto em edital que, para o item 14 – Lousa 

interativa pede: 

Lousa interativa  

-Cor: Cinza ou branca -Tecnologia de Toque: Infravermelho -Alimentação: 

Conexão USB -Proporção de Tela: 96" ( 16:9) 

Incluso: 

01 Lousa Interativa 

01 Software para uso/produção de conteúdo 

 01 Cabo USB Extensor USB 5m 01 Kit de Fixação Parede (Suporte e 

Parafusos)  

03 Canetas Plásticas  

01 Caneta Extensora  

01 Manual de Instalação 

 

Conforme destacamos o Órgão solicitou, claramente, uma Lousa interativa em proporção 

16:9, acompanhada de três canetas e uma caneta extensora 



 

Entretanto o produto ofertado pela empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA não 

atende à estas especificações. 

Primeiramente, conforme informação extraída do catálogo da empresa ora habilitada o 

produto possui as seguintes medidas: 

Tamanho Total: 213 x 115 x 31 mm. 

Área Ativa: 2044 x 1229 mm. 

Analisando as medidas apresentadas tem-se que o tamanho total do equipamento é 

inferior ao tamanho da área ativa, o que é completamente irreal, frisa-se que a afirmativa não 

decorre do erro formal presente no documento (tamanho total indicado em mm), pois mesmo 

que se considere o valor indicado em cm a área total ainda seria inferior à área ativa. 

Mas mais importante que isto temos que o produto não atende a proporção solicitada, 

mas está em proporção 16:10, conforme calcula a seguir: 

 

Com isso, além de adquirir um produto que foge aos padrões de mercado e ao solicitado 

no edital, o órgão estará correndo o risco de perder área útil do equipamento, para melhor 

ilustrar temos a seguinte imagem: 



 

 

 

 

Além de não atender ao requisito de proporção o catálogo traz uma série de contradições 

quanto aos itens que acompanham a lousa, visto que na primeira página o catálogo apresenta 

uma imagem e na segunda a informação é passada através de lista, mas a lista e a imagem não 

são compatíveis, vejamos. 

A imagem dá a entender que o objeto será entregue com 2 (duas) canetas e um apontador: 

 



 

Enquanto na lista de itens que serão entregues temos o seguinte: 

 

Desta forma, nem mesmo ambas informações em conjunto atenderiam ao edital, visto que 

o Descritivo técnico do produto é claro em solicitar que o produto seja entregue com 3 canetas 

e manual de instrução. 

Entretanto, conforme demonstrado não há qualquer menção ao manual de instrução nos 

documentos da licitante, bem como diante das informações apresentadas é possível constatar 

que o produto será entregue com apenas 2 canetas e não três. 

Desta forma resta claro o prejuízo ao órgão caso aceite o produto ofertado. 

Ademais, insta salientar que cabe somente ao Órgão decidir sobre o equipamento que irá 

licitar. Desta forma, se o Órgão especificou uma Lousa Interativa com tela em proporção 16:9, 

acompanhada de 3 (três) canetas e uma manual de instrução, deve haver justificativa técnica 

para isso, tendo sido feitos orçamentos e elaboração de descritivo. 

Não cabendo, portanto, à SIERDOVSKI & SIERDOVSKI decidir qual equipamento a 

Prefeitura irá receber devendo a empresa ofertar e entregar equipamento compatível com o 

descrito no Termo de Referência. No que pese poder ter havido um engano por parte da 

empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI, este erro não pode persistir, uma vez que o aceite de 

produto distinto ao solicitado representará enormes prejuízos ao Órgão licitante, além de 

representar manifesto desrespeito ao princípio da isonomia, tendo em vista que os outros 

licitantes tiveram que considerar todos as disposições do edital na hora de elaborar suas 

propostas e que qualquer alteração poderia ensejar em um valor diferente do apresentado. 

Ainda que futuramente a empresa possa ser penalizada por ofertar produto distinto ao 

apresentado em edital, o pregão já estará “perdido” de forma que será necessária a instauração 

de novo processo, trazendo custos à administração. 



 

Dessa forma, em observância ao princípio da celeridade e princípio da economicidade, 

que busca o melhor valor sem que a qualidade seja comprometida, o equipamento da empresa 

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI deve ser rejeitado devendo a segunda colocada ser convocada, uma 

vez que apresentou o equipamento correto, que atende à todas as especificações do edital, por 

um preço que supera o valor da primeira colocada em apenas R$ 32,00 (trinta e dois reais) 

representando, de fato, a proposta mais vantajosa. 

 

2.2. DA PROPOSTA APRESENTADA 

Para analise da proposta da empresa concorrente é importante destacar as seguintes 

disposições do edital: 

 

1.5. A documentação necessária à HABILITAÇÃO e à PROPOSTA DE 

PREÇOS deverá atender a todas as exigências contidas no Edital. 

Qualquer descumprimento por parte da licitante nesse sentido 

implicará a sua imediata inabilitação e/ou desclassificação. 

10.1. Nos termos fixados neste Edital, a PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA, 

bem como catálogos, manuais, folders, encartes, prospectos, enfim, 

quaisquer demonstrativos dos produtos ofertados (amostra, material 

impresso ou indicação da URL do fabricante que permita comprovar as 

especificações técnicas dos produtos ofertados), como também a 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, deverão ser, prévia e 

exclusivamente, anexadas ou enviadas pelo Sistema do Banco do 

Brasil, até a data e horário de abertura da sessão pública do certame, 

podendo o Pregoeiro, a seu critério e considerando a natureza do objeto e 

as regras editalícias, solicitar durante a fase de aceitação e julgamento, 

documentação complementar. 

 

11.2. A PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA deverá conter, 

preferencialmente, as seguintes informações e documentos (modelo ANEXO 

II):  

a) folha de rosto em papel timbrado da empresa, contendo a firma ou 

denominação do particular, inclusive com o número do CNPJ, 



 

endereço, telefone e e-mail, bem como referência ao número do 

presente certame, o nome do Órgão a quem se destina, valor global 

em algarismos e por extenso, prazo de validade, e outras informações 

pertinentes;  

b) indicação da quantidade e dos preços unitário e total, conforme 

especificações contidas no Memorial Descritivo (ANEXO I);  

c) fabricante, marca, modelo e/ou referência do objeto cotado (se for 

o caso);  

d) certificações, rotulagens, autorizações ou outros documentos exigidos no 

Memorial Descritivo, se houver (ANEXO I); 

Conforme retirado do texto convocatório a proposta por escrito, nos moldes do item 11.2 

deveria ter sido anexada no dia 03 de novembro de 2022 até às 9 (nove) horas. 

Entretanto analisando os documentos protocolados pela empresa SIERDOVSKI & 

SIERDOVSKI e a data de protocolo foi possível constatar que até o dia 08 de novembro de 2022, 

cinco dias após o pregão, a proposta por escrito da empresa não havia sido protocolada. 

A única “proposta” anexada na data da realização do pregão não possuía assinatura, 

marca, modelo, validade ou qualquer outra informação pertinente para avaliação do produto. 

Sendo assim, a empresa deixou de atender uma exigência clara do edital, além de não ter 

apresentando proposta objetiva, visto que anexou proposta contendo apenas uma cópia da 

descrição do edital, quantidades e valores, sem qualquer informação a respeito da empresa ou 

do produto. De forma que a licitante obteve vantagem indevida sobre os outros concorrentes, 

visto que poderia pesquisar posteriormente e enviar qualquer modelo. 

Lembramos que um dos princípios basilares da Administração Pública é o da vinculação 

do edital. 

O princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório é mencionado no art. 3º da Lei de 

Licitações, e enfatizado pelo art. 41 da mesma lei que dispõe que a Administração NÃO PODE 

DESCUMPRIR AS NORMAS E CONDIÇÕES DO EDITAL, ao qual se acha estritamente vinculada. 

Dentre as principais garantias cumpre destacar a vinculação da Administração ao edital que 

regulamenta o certame licitatório. Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse 



 

público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que 

observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação. 

Diante do exposto, manter a empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI como classificadas é uma 

afronta aos Princípios Constitucionais, uma vez que todas as concorrentes respeitaram as 

disposições editalícias e a ora vencedora não e, além disso, outras empresas poderiam ter se dado 

a disputa. 

Conforme demonstramos cabalmente em nossa explanação é fato que manter a empresa 

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI classificada frustra o caráter competitivo e vai contra os preceitos 

normativos de equidade, bem como o princípio de vinculação ao edital. 

Cabe à autoridade competente pela homologação verificar a legalidade dos atos praticados na 

licitação, uma vez que a homologação equivale à aprovação do certame. Daí a importância de tal 

procedimento ser precedido de um criterioso exame, pela autoridade competente, dos atos que integraram 

todo o processo licitatório. Essa autoridade, se verificar a existência de algum vício de ilegalidade, deverá 

declarar o próximo licitante com oferta de menor valor. 

3. DO MÉRITO 

As regras editalícias são fundamentadas com base nas leis estabelecidas no ato 

convocatório, quais sejam: em conformidade com as disposições da Resolução SENAC n.º 

958/2012 e pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital. 

Cientes de tal fato, é importante trazer o que se determina a Resolução SENAC n.º 

958/2012, que Altera, modifica e consolida o Regulamento de Licitações e Contratos do Senac, 

determina que o procedimento adotado pelo órgão deverá observar estritamente os princípios 

básicos da legalidade e publicidade, vejamos: 

REDAÇÃO Resolução SENAC n.º 958/2012: 

Art. 2º – A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para 

o Senac e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação ao 



 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são 

correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo. 

O texto acima colacionado tem importância e grande concentração de deveres dados à 

Administração. Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, vinculação ao instrumento 

convocatório, publicidade e outros princípios que, com a nova lei de licitações, a lista é mais 

longa e diversa.  

Tais princípios são essenciais e intrínsecos a execução do procedimento licitatório. A 

restrição ou falta de zelo no cumprimento dos deveres por eles instituídos caracterizam vícios 

na condução do processo e nos atos emitidos pela Administração.  

Neste sentido, elucidamos as palavras do renomado Hely Lopes Meirelles, acerca da 

legalidade. vejamos: 

“A escolha da proposta 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.” 

Ademais, o referido princípio ratifica que os atos/procedimentos administrativos devem 

ser realizados e conduzidos em perfeita consonância aos dispositivos legais a ele abrangidos, 

em conformidade com a Lei.  

Por certo que a licitação constitui em um procedimento vinculado à lei, isto é, todas as 

fases do procedimento licitatório estão rigorosamente disciplinadas legalmente. Tal 

composição dá o corpo para o vínculo ao Princípio da Legalidade, e o descumprimento de 

qualquer formalidade legal ou regulamentar eiva em nulidade o procedimento. 

De forma similar, encontramos a isonomia processual, que nada mais confere que um 

tratamento igualitário frente às licitantes interessadas na oportunidade, um instrumento 

regulador das normas e sua aplicabilidade. 

Sobre o tema, o texto do art. 14 da Resolução SENAC n.º 958/2012determina que “Art. 14 

– O procedimento licitatório será afeto a uma comissão de licitação, observando-se na modalidade 

pregão o disposto nos arts. 18 a 21, e nas demais modalidades, as seguintes fases: II – Abertura, 

em dia e hora previamente designados, dos envelopes contendo as propostas dos licitantes 



 

habilitados, verificando-se sua conformidade com os requisitos do edital, desclassificando-

se aquelas que não os tenham atendido” 

Notadamente, que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo 

tempo em que privilegia a transparência do certame, garantindo a plena observância dos 

princípios da igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade e probidade administrativa, 

preceitua que o julgamento das propostas seja o mais objetivo possível, nos exatos termos das 

regras previamente estipuladas. Isso sem contar a necessidade de perpetuação de tal 

vinculação durante toda a execução do contrato. 

A Órgão tem o DEVER de respeitar aquilo que foi estabelecido pelo diploma editalício, não 

podendo, de forma alguma, esquivar-se das regras preliminarmente estabelecidas. Esta 

obrigação atinge as especificações técnicas dos itens.  

O produto ofertado pelo licitante não corresponde ao edital e aceitá-lo representaria o 

considerável ganho financeiro para a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI, tendo em vista que o valor 

ofertado arrematado por um produto inferior ao que se pede no edital é muito superior ao valor 

usual de mercado para o item “lousa interativa”. A partir disto, a habilitação e homologação 

para a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI ora vencedora é ato lesivo a Administração Pública e então 

atentatório ao erário e princípios administrativos aplicados à licitação.  

Neste sentido, questiona-se mais uma vez a capacidade do referido vencedor em atender 

às especificações do item e cite-se que a Administração Pública não cabe temeridade nas ações 

e o pregoeiro e comissão de licitações. 

Neste viés, verifica-se que a decisão de conferir a SIERDOVSKI & SIERDOVSKI a 

classificação como vencedora, apresenta demasiado indício de pessoalidade no caso, visto que 

não asseguraram as licitantes um parâmetro legal e equitativo para julgamento das propostas, 

e, claramente, ato atentatório aos princípios basilares da licitação pública. 

Por todo o exposto, a atitude concreta e assertiva a ser exarada pela Administração é a 

desclassificação da empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, posto que esta não apresentou 

o produto adequado ao certame. 

Contrário a isto, são verificados diversos indícios de afronta aos princípios constitucionais 

imputados ao procedimento licitatório, por força do art. 2º da Resolução SENAC n.º 958/2012, 



 

discriminada como base para a condução do presente certame, sendo passível a iniciação de 

persecução judicial acerca do cenário ora prescrito. 

 

3. DOS PEDIDOS 

 Demonstradas as irregularidades, requer a Prezada Pregoeira e Comissão de 

Licitação para que se utilizem dos direitos e deveres a vocês atribuídos e procedam com a 

proceda-se com a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA do 

item 14, com a posterior convocação da KOLSEN COMERCIO E FABRICACAO DE 

EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LTDA, segunda colocada, visto que o equipamento 

ofertado atende integralmente as exigências do edital.  

Por fim, se discordar dos fatos e fundamentos jurídicos aqui trazidos, que se digne Vossa 

Senhoria e encaminhar o presente recurso à Autoridade Superior competente, para conhecê-lo 

e, certamente, dar-lhe provimento.  

Curitiba, 16 de novembro de 2022 

 

 

__________________________________________________ 

KOLSEN COMERCIO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LTDA 

CNPJ: 38.827.942/0001-10 

OLIVIA KOLTUN 

CPF: 318.242.429-72/ RG: 1.979.703-1 
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