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RECURSO ADMINISTRATIVO 

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI - SP 

Comissão de Licitação 

At. Pregoeiro, Sr. Davinson dos Santos Ferreira 

 

Ref.: Pregão Presencial nº 001/2022.  

 

 

VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA., sociedade inscrita no CNPJ 

sob o n. 23.921.349/0001-61, estabelecida na Rua Rio Espera n. 368, 

Bairro Carlos Prates, CEP 30.710-260, Belo Horizonte/MG, vem, 

tempestivamente, com fulcro no art. 4º, XVIII da Lei 10.520/2002 e 

previsão do item 11.1 do Edital de Licitação correspondente, interpor 

 

 

contra decisão desta douta Comissão de Licitação que desclassificou a 

VISUAL, o que faz declinando os motivos de seu inconformismo. 

 

1. DOS FATOS 

Ciente da abertura de Pregão Presencial pela Câmara Municipal de Barueri para 

fornecimento e execução de projeto de modernização do conjunto modular de imagens da 

Câmara, que compreenderá o fornecimento de equipamentos e serviços de instalação, 

implantação e treinamento, esta Recorrente, Visual Sistemas Eletrônicos Ltda. (a “VISUAL”) 

retirou o edital correspondente para verificação quanto à possibilidade de participação do 

certame. 

Na sessão pública ocorrida em 29 de abril de 2022, as licitantes VISUAL e 

AGILIZE SOLUÇÕES & ENGENHARIA LTDA. (a “AGILIZE”) apresentaram propostas de preços, 

sendo apurado os seguintes valores: 

QUADRO DE PROPOSTAS 

Licitante Menor Preço 

Visual Sistemas Eletrônicos Ltda. R$ 529.680,00 

Agilize Soluções & Engenharia Ltda. R$ 667.000,00 
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Ato seguinte, após a análise dos catálogos apresentados pelas licitantes, o d. 

Pregoeiro optou por desclassifica-las sob o argumento de que: 

(i) A solução ofertada pela VISUAL não cumpre com os requisitos do item 7.1 

do Edital; 

(ii) A solução ofertada pela AGILIZE não cumpre com os requisitos dos itens 

7.3.9 e 7.3.10 do Edital. 

No entanto, conforme restará demonstrado nesta peça de recurso, deve ser 

mantida em parte a decisão do d. pregoeiro, no que tange à desclassificação da AGILIZE, e 

reformada para declarar a VISUAL vencedora deste pregão, tendo em vista que esta cumpre 

com todas as exigências editalícias e apresentou o menor preço. 

  

2. TEMPESTIVIDADE 

A decisão que declarou a desclassificação da VISUAL deste certame foi 

prolatada no dia 29/04/2022. 

No mesmo dia, esta recorrente VISUAL manifestou a sua intenção de 

apresentar recurso, iniciando-se o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de suas 

razões, conforme previsão do artigo 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002 e cláusula 11.1 do 

Edital.  

Sendo assim, o prazo para apresentação da presente peça de recurso tem fim 

previsto para 04/05/2022, o que o faz tempestivo. 

 

3. RAZÕES DE RECURSO - Inconformidades técnicas da solução 

apresentada pela AGILIZE. Manutenção da sua desclassificação. 

Esta d. Comissão de Licitação desclassificou a licitante AGILIZE em face do 

descumprimento por esta dos itens 7.3.9 e 7.3.10 do Edital. Tal decisão deve ser mantida, 

haja vista que a solução ofertada pela AGILIZE, além de não atender aos requisitos dos itens 

mencionados, também não atende a outras exigências editalícias, que serão pontualmente 

examinadas a seguir. 

a) Das condições da proposta comercial – Descumprimento do item 6.1.1 

do Edital.  
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Para a apresentação da proposta comercial, é expressamente determinado no 

item 6.1.1 do Edital que a mesma contenha “as especificações do objeto de forma clara e 

precisa, observadas as especificações constantes do Termo de Referência, constando a 

identificação do Pregão Presencial n.º 001/2022”. 

Contudo, ao analisar a proposta da licitante AGILIZE, percebe-se que nesta a 

empresa somente informou os preços dos equipamentos e simplesmente transcreveu a 

especificação suscinta da planilha de preços constante do edital, de forma a omitir as 

características fundamentais dos respectivos produtos, ignorando o previsto no item 6.1.1 

do Edital. 

A ausência das especificações técnicas de forma clara e precisa, conforme exige 

claramente o edital em seu item 6.1.1, inviabilizou a análise da proposta pelo pregoeiro, 

equipe técnica e por esta Recorrente, gerando inúmeras discussões durante a sessão 

presencial que precisou ser suspensa várias vezes para verificação, delongando-se durante 

todo o dia. 

 

b) Do sistema de Roteamento – Descumprimento dos itens 7.3.9 e 7.3.10 

do Termo de Referência. 

O Termo de Referência (Anexo I do Edital) apresenta de forma detalhada as 

especificações técnicas dos equipamentos a serem fornecidos pela licitante vencedora. Os 

itens 7.3.9 e 7.3.10 estabelecem que o sistema de roteamento deve possuir os seguintes 

recursos: 

 

 

 

Analisando as especificações técnicas do produto ofertado pela AGILIZE, qual 

seja, ATEM Television Studio HD – Marca Black Magic, percebe-se que este não possui mixer 

de áudio embarcado e equalizador paramétrico com bandas e simulador de estéreo, bem 
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como não possui compressor, gate, limitador e equalizador paramétrico de bandas, em 

completa dissonância com o Edital, vejamos: 

 

Tais especificações encontram-se no site da Marca (link: 

https://www.blackmagicdesign.com/br/products/atemtelevisionstudio/techspecs/W-APS-

08). 

Para atender os requisitos dos itens 7.3.9 e 7.3.10, a licitante AGILIZE deveria 

ter ofertado adicionalmente em sua proposta, o equipamento da mesma marca, modelo 

ATEM Television Studio Pro 4K, assim como fez a VISUAL, pois o mixer de áudio é mais 

completo e abrange todas as exigências do edital, conforme especificações técnicas deste 

equipamento, também disponível no site da Marca (link: 

https://www.blackmagicdesign.com/br/products/atemtelevisionstudio/techspecs/W-APS-

11) : 

 

https://www.blackmagicdesign.com/br/products/atemtelevisionstudio/techspecs/W-APS-08
https://www.blackmagicdesign.com/br/products/atemtelevisionstudio/techspecs/W-APS-08
https://www.blackmagicdesign.com/br/products/atemtelevisionstudio/techspecs/W-APS-11
https://www.blackmagicdesign.com/br/products/atemtelevisionstudio/techspecs/W-APS-11
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Ainda assim, mesmo não tendo ofertado o respectivo equipamento adicional 

para atender todos os requisitos do edital, a licitante AGILIZE apresentou proposta com 

preço quase equivalente a R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) superior ao valor da 

proposta da VISUAL.  

Também é relevante mencionar que, a equipe técnica menciona no parecer 

técnico que: “...tanto no painel de LED quanto no vídeo wall não será utilizado o recurso de 

áudio...”, nos causa enorme estranheza pois, o edital menciona em seus itens 3.4 e 19.1 as 

despesas para execução do contrato com dotação para equipamentos de áudio.  

 

Ainda sobre o recurso de áudio, o item 6.1 do edital também deixa claro a 

necessidade dos recursos de áudio, vejamos:  

6.1. A solução ofertada deve agregar um completo conjunto de recursos 
de sistemas, softwares e hardwares e acessórios capazes de realizar todas as 
tarefas relacionadas à informação audiovisual para todos os eventos a serem 
realizados no Plenário, tais como: apresentações, sessões plenárias, palestras, 
audiências, entre outros...(Grifo nosso). 

O item 10.2.2 do edital, é ainda mais claro sobre a necessidade do recurso de 

áudio, pois estabelece que a licitante deve ter profissional capacitado comprovadamente 

através de CAT com registro no CREA, especializado em áudio, vejamos: 

10.2.2. Capacitação Técnico-Profissional (art. 30, II LF 8.666/93): 
(Responsável Técnico) - Identificação do profissional que será responsável pelo 
comando dos serviços, com experiência em obra de características análogas 
(tecnologia da informação, áudio, vídeo, TV e diversos sistemas eletrônicos), 
demonstrada por meio de certidões de acervo técnico do CREA... (Grifo nosso).   

 

c) Do Conjunto Modular LED Indoor tipo P3 – Descumprimento do item 

7.6 do Termo de Referência. 

No que tange ao Conjunto Modular de Led Indoor tipo P3, consta no item 7.6 

do Termo de Referência que o mesmo deve possuir as seguintes especificações: 
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Analisando atentamente o catálogo do equipamento ofertado pela AGILIZE 

para o item 7.6 do Termo de Referência, qual seja, Painel de Led P3 – Marca P1LED, percebe-

se que este não cumpre com alguns dos requisitos exigidos no item 7.6.1, tais como a 

distância de 2.5mm, o brilho de 1.800, o peso de 7,5 kg e o material do gabinete (alumínio). 

Oportuno esclarecer que o catálogo do Painel de Led P3 apresentado pela 

AGILIZE é diverso do catálogo disponibilizado pela fabricante P1LED no seu site (link: 

https://www.p1led.com.br/painel-led-p3/). Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.p1led.com.br/painel-led-p3/
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➢ Catálogo apresentado pela AGILIZE: 

 

 

➢ Catálogo disponibilizado pela fabricante P1LED: 
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Percebe-se, através do quadro comparativo abaixo, que a diferença das 

especificações técnicas do equipamento entre os catálogos é discrepante. Fato é que o 

modelo de Painel de Led P3 ofertado pela AGILIZE não condiz com o fabricado pela P1LED, 

atualmente: 

Painel de Led P3 – Marca P1LED 

Informações técnicas Catálogo AGILIZE Catálogo Fabricante P1LED 

Distância entre pixels (mm) 2.5 3 

Luminosidade/brilho (nits) 1.800  1.200 

Peso (kg) 7,5 12 

 

Inclusive, quanto à distância entre pixels, no e-mail abaixo, a própria empresa 

P1LED esclarece qual a diferença dos painéis nos modelos P2.5 e P3 (ofertado pela AGILIZE)  

 

 

Portanto, fica evidente que o equipamento P3 não atende ao requisito de 

distância entre pixels de 2,5mm exigido pelo Edital.  

Também vale considerar que, uma vez que a equipe técnica menciona em sua 

conclusão no parecer técnico que “...este corpo técnico conclui que o objeto do pregão não 

pode aceitar tipo de incongruência em seu principal fundamento: Imagem...” é inconteste que 

o painel de LED modelo P3 ofertado pela licitante AGILIZE não deve ser aceito, e, portanto, 

deveria ser negado no respectivos parecer técnico.  

Diante de tal constatação, fica nítido que o catálogo que deve ser considerado 

para análise pela Equipe Técnica deve ser o do fabricante P1LED, devendo desconsiderar o 

apresentado pela AGILIZE.  
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A propósito, a respeito do catálogo apresentado pela licitante AGILIZE, é 

importante ressaltar que a alteração, adulteração, falsificação de documentos para 

participação em licitação é crime previsto em lei que deve ser apurado pela D. Comissão de 

Licitação e, em se confirmando a suspeita, deve-se encaminhar aos órgãos fiscalizadores 

competentes. 

A VISUAL apontou tal inconformidade na sessão presencial ocorrida no dia 

29/04/22, no entanto, a Equipe Técnica, ao emitir o Parecer, desconsiderou tal informação e 

não fez qualquer apontamento acerca desta relevante inconsistência técnica. 

Por último, importante expor que o site da fabricante P1LED não apresenta 

informações complementares importantes exigidas no edital, tais como: Sistema de 

Travamento com Engate Rápido, Taxa de Atualização de > 2000, Grau de Proteção IP43, 

Consumo Máximo de 400 w/m², Configuração do Pixel 1R 1G 1B, Tipo do Gabinete em 

Alumínio, Ângulo de Visualização 120º na horizontal e vertical, entre outros, inviabilizando 

a constatação de que o respectivo equipamento cumpre as demais exigências do Edital. 

 

d) Conjunto modular profissional de imagem de videowall – Item 7.1 do 

Termo de Referência. 

Para o item 7.1 do Termo de Referência, a AGILIZE ofertou em sua proposta o 

monitor cujo modelo é 49VL5B – Marca LG.  

Ocorre que, tal modelo não é fabricado pela fabricante LG há mais de 2 anos, 

conforme declarado pela própria fabricante no e-mail abaixo, tendo sido substituído pelo 

modelo ofertado pela VISUAL, qual seja, 49VL5G. 
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No próprio site da LG (link: https://www.lg.com/br/business/digital-

signage/lg-49VL5B) é possível identificar a descontinuidade do monitor 49VL5B: 

https://www.lg.com/br/business/digital-signage/lg-49VL5B
https://www.lg.com/br/business/digital-signage/lg-49VL5B
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Destaca-se que, mesmo que a AGILIZE possua estoque do respectivo monitor, 

caso ela seja declarada vencedora do certame, este órgão terá sérios problemas de solução 

de continuidade do Painel Vídeo Wall, uma vez que, pasmem, a fabricação do referido 

monitor, ofertado pela AGILIZE, foi descontinuada há mais de 2 (dois) anos. 

Importante considerar que o Painel Vídeo Wall é um equipamento profissional 

com vida útil estimada em 10 anos e o monitor ofertado pela AGILIZE já está em 

descontinuidade há dois anos. Considerando que tal painel é composto por 16 monitores, a 

licitante AGILIZE teria que assumir o compromisso de ter em estoque 16 telas adicionais 

para backup deste modelo descontinuado produzidos no ano de 2020, que ainda assim 

traria um enorme risco para a Câmara de Barueri e, consequentemente, para o erário público. 

Salienta-se que, no item 2.1 do Edital, consta que “a contratação se faz 

necessária diante da defasagem dos equipamentos hoje existentes no Plenário da Câmara 

Municipal de Barueri. Os monitores do vídeowall hoje em funcionamento já se encontram fora 

de linha, não mais existindo peças de reposição e/ou monitores compatíveis para sua 

substituição”. 

Percebe-se que a própria Câmara Municipal de Barueri demonstra o 

desinteresse de contratar com qualquer licitante que oferte equipamento obsoleto e 

descontinuado. 
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Além disso, conforme exposto anteriormente, a solução ofertada pela AGILIZE 

é quase R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) superior à ofertada pela VISUAL, sendo 

que os equipamentos ofertados por esta são mais novos e cumprem todos os requisitos 

editalícios. 

Vale ressaltar que, durante a sessão presencial deste certame, a VISUAL 

informou à equipe técnica acerca da descontinuidade do aparelho ofertado pela AGILIZE, 

bem como de todos os descumprimentos editalícios pela AGILIZE aqui expostos, o que foi 

desconsiderado pela equipe técnica da Câmara Municipal de Barueri quando da elaboração 

do Relatório Técnico, haja vista que foi considerado “tolerável” o não cumprimento dos itens 

7.3.9 e 7.3.10 pela AGILIZE e sequer foi mencionado sobre a descontinuidade dos monitores 

ofertados por esta, que compõe o painel vídeo wall: 

 

Ressalta-se que, havendo previsão expressa no edital com relação as 

características do objeto e seus componentes, cabe aos licitantes interessados em participar 

da licitação oferecer seu produto absolutamente de acordo com as exigências estabelecidas. 

O que não foi cumprido pela licitante AGILIZE. 

Vale lembrar ainda que, se este órgão, após a fase recursal, optar por declarar 

a AGILIZE vencedora, concretizando o fornecimento dos equipamentos descritos em sua 

proposta, estará ferindo de morte os princípios constitucionais da vinculação ao instrumento 

convocatório e ao julgamento objetivo insculpidos no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, agindo, 

portanto, em flagrante ilegalidade. 

Tais princípios podem ser verificados, também, no art. 41, caput, da Lei nº 

8.666/93, que dispõe: “A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital 

ao qual se acha estritamente vinculada”. Ou seja, o edital uma vez publicado faz lei entre as 
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partes e, como tal, vincula aos seus termos, tanto aos licitantes, quanto a Administração que 

o publicou. 

Para Marçal Justen Filho: 

[...] a Administração tem liberdade para escolher as condições sobre o contrato 

futuro. Porém, deverá valer-se dessa liberdade com antecedência, indicando 

exaustivamente suas escolhas. Tais escolhas serão consignadas no ato 

convocatório da licitação, que passará a reger a conduta futura do administrador. 

Além da lei, o instrumento convocatório da licitação determina as condições a 

serem observadas pelos envolvidos na licitação. A vinculação ao instrumento 

convocatório complementa a vinculação à lei. (Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. 9. ed. São Paulo: Dialética, 2002, p. 64). 

 

Para Cretella Júnior: 

[...] o edital vincula a Administração e o administrado. Desse modo, a 

Administração tem de seguir à risca o estabelecido no edital (“suporta as regras 

que editaste”), o que significa que o poder público não pode alterar “as regras 

do jogo” durante as sucessivas fases do procedimento prévio seletivo: a) 

exigindo, por exemplo, o preenchimento de requisitos outros, além dos fixados; 

b) alterando o critério para julgamento das propostas; c) adjudicando o contrato 

a colocados abaixo do primeiro classificado. (Das Licitações Públicas. 17. ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2004, p. 142).  

 

O Judiciário tem sido categórico ao repelir todo e qualquer ato administrativo 

que tenha sido praticado sem a observância de tais princípios.  

➢ Jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA 

DO STJ. REGRAS EDITALÍCIAS VINCULAM A ADMINISTRAÇÃO E OS 

CANDIDATOS PARTICIPANTES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO 

EDITAL. 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIA ESCOLHIDA NÃO SE PRESTA À PRODUÇÃO 

DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

DESPROVIDO. 

I - Da leitura do acórdão mencionado, conclui-se que a decisão proferida pelo 

Tribunal a quo não merece reparos, eis que se encontra em consonância com o 

entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 

II - A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido 

de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei 

interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos 
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participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio 

da vinculação ao edital. 

III - Forçoso concluir que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo não merece 

reparos, haja vista em consonância com o entendimento prevalente nesta Corte 

Superior. 

IV - Não se presta a via escolhida como meio para produção de prova, além do 

que deve ser trazido de plano na exordial, não sendo suficiente o conjunto 

fático-probatório à conclusão pela existência de direito líquido e certo a amparar 

o pleito do impetrante e não sendo possível a dilação probatória em mandado 

de segurança. 

V - Recurso desprovido. 

(STJ - RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) (grifo nosso) 

 

➢ Jurisprudência do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

A aceitação de equipamento diferente daquele constante da proposta do 

licitante e com características técnicas inferiores às especificações definidas no 

termo de referência afronta o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório (arts. 3º e 41 da Lei 8.666/1993) e o princípio da isonomia, diante 

da possibilidade de as diferenças técnicas entre os bens influenciar não só no 

valor das propostas, como também na intenção de potenciais licitantes em 

participar do certame. 

TCU - Acórdão 1033/2019-Plenário | Relator: AROLDO CEDRAZ 

 

É certo, portanto, que os equipamentos ofertados pela AGILIZE não cumprem 

com os requisitos impostos pela própria Câmara Municipal de Barueri no item 6.1.1 do Edital 

e itens 7.1, 7.3.9, 7.3.10 e 7.6 do Termo de Referência do instrumento convocatório, devendo 

ser mantida a decisão do d. pregoeiro no que tange à desclassificação da AGILIZE, conforme 

impõe o artigo 48, I da Lei de Licitações. 
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4. Do cumprimento das exigências editalícias pela VISUAL. Suficiência 

da solução apresentada. 

O d. pregoeiro, ao desclassificar a VISUAL, alega que os monitores que 

compõem o painel videowall ofertado por esta não atendem as exigências contidas no item 

7.1 do Termo de Referência, quais sejam, resolução de imagem mínima de 1300:1 e conexão 

de saída DVI.  

No entanto, a impressão que a equipe técnica teve quanto ao equipamento 

ofertado pela VISUAL, qual seja, 49VL5G – Marca LG, foi errônea. Isso porque tal 

equipamento é a fabricação mais atual e completa da LG, substituindo, inclusive, o aparelho 

descontinuado ofertado pela AGILIZE (49VL5B). 

Quanto à exigência de resolução de imagem mínima de 1300:1, disposta no 

edital, somente monitores obsoletos são capazes de fornecê-la. Os equipamentos mais 

modernos, como o ofertado pela VISUAL, possuem resolução de 1000:1. Além disso, o 

monitor 49VL5G possui taxa de contraste dinâmico de 500:000:1, superior ao exigido pelo 

Edital, o que não foi observado pela equipe técnica da Câmara de Barueri. 

Considerando que tal equipamento será instalado em ambiente interno como 

o Plenário da Câmara de Barueri, a resolução de imagem mínima 1000:1 e o contraste 

dinâmico de 500:000:1 atende perfeitamente a finalidade do órgão e, sequer será utilizado 

80% destas taxas de contraste. 

No que tange à exigência de monitor com conexão de saída DVI, disposta no 

edital, deve-se esclarecer que o monitor profissional modelo 49VL5G ofertado pela VISUAL, 

possui porta de saída Display Port, que detém conectividade multimídia com características 

superiores à porta de saída DVI ou HDMI. 

Além disso, atualmente é utilizada por todos os fabricantes de Monitores 

Profissionais. Essa porta tem o mesmo papel da Porta DVI, porém com mais recursos, dentre 

eles, a grande taxa de atualização e suporte a vários monitores com uma única fonte de 

vídeo, todos esses mantendo a alta resolução. 

Tal fato apenas demonstra, mais uma vez, que o monitor ofertado pela licitante 

AGILIZE em sua proposta é descontinuado e defasado, e o da VISUAL é o de última geração. 

Inclusive, no parecer emitido pela Equipe Técnica, esta deveria ter considerado 

como “tolerável” as especificações técnicas do monitor ofertado pela VISUAL, pois apesar 

de serem um pouco distintas das solicitadas no edital, o monitor é o atual na linha de 

fabricação da LG, possui mais recursos, é eficaz, atende à finalidade da Câmara, sem 

considerar que o valor da solução proposta pela VISUAL é inferior ao da AGILIZE em quase 

R$ 140.000,00 
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No entanto, a equipe optou por considerar “tolerável” o descumprimento pela 

AGILIZE das especificações técnicas dispostas nos itens 7.3.39 e 7.3.10 do Termo de 

Referência e ignorar os demais requisitos técnicos apontados pela VISUAL durante a sessão, 

bem como ignorou o fato de a AGILIZE ofertar aparelho (monitor) descontinuado e obsoleto. 

Faz-se necessário pontuar que a VISUAL possui como objeto social a 

fabricação e venda de componentes eletrônicos, sendo especialista no fornecimento de 

painel videowall e painel de Led aos principais plenários legislativos do País, entre eles, o 

Senado Federal, 17 (dezessete) Assembleias Legislativas, além de centenas de Câmaras 

Municipais.  

Ante todo o exposto, resta inegável que toda a solução especificada pela 

VISUAL na sua documentação possibilita o integral atendimento das exigências técnicas 

detalhadas no Edital, mostrando-se, por conseguinte, suficiente para o pleno cumprimento 

das determinações postas no Edital. Aliás, a VISUAL está ofertando, por preço inferior de 

aproximadamente R$ 140.000,00, solução que se mostra tecnicamente superior àquela 

especificada no Edital (sendo, por conseguinte, mais moderna e atual). 

É sabido que a seleção da proposta mais vantajosa constitui a finalidade 

precípua das licitações, isto é, ainda que se tenham definido outros objetivos para o 

processo licitatório, a seleção da proposta mais vantajosa certamente é a protagonista deste 

cenário, guiando a aplicação das normas pertinentes, dentro dos limites legais, sempre no 

sentido de se garantir a consecução deste objetivo em específico. 

A complexidade em alcançar esse objetivo se justifica justamente pela máxima 

importância que lhe é atribuída: a vantajosidade é um elemento tão importante para o 

processo licitatório, que tem o poder de mitigar outros princípios que regem as licitações, 

como é o caso de situações em que o princípio da formalidade, que pressupõe a observância 

de determinados procedimentos formais para garantir a participação de uma licitante num 

certame específico, é relativizado em prol de se garantir a satisfação do interesse público 

com a contratação da melhor proposta disponível. 

Cabe à Comissão de Licitação, ao decidir sobre o presente recurso, observar 

devidamente o Princípio da Economicidade e o Princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório, reformando sua decisão, no que tange à desclassificação da VISUAL, para que 

esta seja declarada vencedora do certame, pois, além de ter ofertado o menor preço, não só 

agiu em consonância com o Edital, mas também adotou a solução mais oportuna, 

conveniente e eficiente a fim de prevalecer a melhor gestão dos recursos públicos e impedir 

a ocorrência de dano ao erário. 
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4. CONCLUSÃO. 

Dessa forma, considerando que a VISUAL cumpre com todos os requisitos 

dispostos no Edital e a solução ofertada pela AGILIZE não atende os requisitos contidos no 

item 6.1.1 do Edital e itens 7.1, 7.3.9, 7.3.10 e 7.6 do Termo de Referência, requer-se: 

a) seja o presente recurso julgado procedente com a manutenção da 

desclassificação da licitante AGILIZE; 

b) seja reconsiderada a decisão de desclassificação da VISUAL, devendo esta 

ser declarada vencedora do certame. 

Pede deferimento. 

Belo Horizonte, 4 de maio de 2022. 
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