ILUSTRÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO
SENADO FEDERAL

Pregão Eletrônico n.º 60/2020

PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.007.998/000135, com sede na Av. Getúlio Vargas, n.º 1038, sala 03, CXPST 118, Bairro Novo,
Olinda/PE – CEP 53.030-010, devidamente representada por Carla Patricia Carvalho
da Silva, inscrita no CPF/MF sob o nº 885.883.004-59, residente e domiciliado à Rua
Hospício, n.º 923, apto. 203, Boa Vista, Recife/PE – CEP 50050-050, vem apresentar
CONTRARRAZÕES ao RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa BYTE
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., pelos fatos e fundamentos adiante expostos.
I – SÍNTESE RECURSAL
1. O recurso em análise foi proposto em face de decisão de inabilitação da Recorrente
e habilitação da Recorrida, no Pregão Eletrônico n.º 60/2020 promovido pelo Senado
Federal, visando a aquisição, em caráter perpétuo, de licenças concorrentes de uso de
software para edição e manipulação de arquivos no formato XML.
2. Após a fase de disputa fechada do item, a Recorrente teve o preço vencedor, porém,
em face a cláusula 7.1 e 7.3 do edital, o sistema automaticamente, abriu para

Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Eireli
Av. Presidente Getúlio Vargas, 1038 - Sl 03 - Bairro Novo - Olinda/PE CEP: 53.030-010
CNPJ: 2.007.998/0001-35 - Fone: +55 81 3257-5110 | E-mail: gestao.licitacao@pisontec.com

1

desempate ficto de acordo com disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991,
regulamentada pelo Decreto nº 7.174/2010, tendo em vista que a empresa Recorrida,
indicou falsamente ser beneficiária do referido decreto, sendo então assegurada a
preferência na contratação, restou vencedora diante da apresentação de menor preço
no lance de desempate.
3. Após análise de toda a documentação apresentada pela Recorrente, o Sr. Pregoeiro
verificou a ausência de documentação comprobatória de enquadramento no benefício
previsto no item 7.3 do edital, solicitando que fosse enviado a devida comprovação,
bem como que fosse enviado catálogo/folder descriminando exatamente o produto e
modelo indicado na proposta.
4.

Sendo

então

oportunizado

a

Recorrente

apresentar

tal

documentação

comprobatória, a mesma inicialmente enviou certidão negativa de falência, documento
este não considerado para comprovação do benefício e, após negada a validade do
documento, enviou e-mail afirmando/ confessando não ser beneficiária. Concluindo
então, o Sr. Pregoeiro, como declaração indevida no sistema.
Ato contínuo, após análise do Setor Técnico, verificou-se que a solução ofertada na
proposta pela Recorrente, não condizia com o objeto do Edital.
Sendo

assim,

a

proposta

apresentada

pelo

Recorrente

foi

recusada

e,

consequentemente, a empresa Recorrente foi inabilitada, por envio de declaração falsa
e por não atendido tecnicamente ao objeto solicitado.
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5. Como a empresa Recorrida, ficou em segundo lugar, foi imediatamente convocada
para apresentação da proposta. Estando a proposta em conformidade com os
requisitos elencados no edital, houve a devida habilitação da Recorrida.
6. Diante r. decisão de habilitação, a Recorrente apresentou recurso alegando
inicialmente que a indicação de beneficiária do Dec. 7174/2010 foi feita de forma
equivocada e, em síntese que: a) a Recorrida apresentou o produto de Fornecedor
diverso (Oxygen XML Editor Professional) e, b) a Recorrida não apresentou documento
comprovando ser Revenda autorizada.
7. Assim, irresignada com a decisão de habilitação da empresa Recorrida, a empresa
RECORRENTE pleiteia a revisão da decisão, solicitando “o cancelamento do lance final
de benefício de empresas com base na Lei 8.248/1991 (erro formal e de entendimento
de legislação), transferindo nossa empresa para o segundo lugar com a aceitação de
sua proposta, bem como a desclassificação da empresa Pisontec Comercio e Servicos
Em Tecnologia da Informacao Eireli por não ser possível identificar a autorização de
revenda do produto ofertado”.
5. Entretanto, conforme será exposto, a decisão de inabilitação da empresa Recorrente
foi assertivamente proferida, bem como houve a correta habilitação da Recorrida,
estando os termos do presente recurso manifestamente improcedentes.
II – DOS FUNDAMENTOS PARA A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO
6. Em relação a afirmação da Recorrente que houve um equívoco no momento que
indicou no sistema ser beneficiária do Dec. 7174/2010, não restam dúvidas que a
mesma agiu e esta agindo de completa má-fé, pois quando o sistema chamou a
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Recorrente, expressamente declarou os motivos, indicando que a mesma tinha
prioridade por poder gozar do referido benefício.
Em segundo momento ainda, sendo solicitado para apresentar a documentação,
indicando o motivo, a Recorrente sabendo que era para comprovar ser beneficiária do
Decreto, apresentou documento que se quer correspondia com a solicitação do Sr.
Pregoeiro. Somente após todas estas tentativas de ludibriar o Sr. Pregoeiro, que então,
a empresa Recorrente confessou não se enquadrar como beneficiária.
Conclui-se que o Sr. Pregoeiro ao afirmar que “A ocorrência será comunicada à
autoridade responsável pela instauração de procedimento sancionatório, haja vista que
causou perturbação do andamento do certame e se trata de situação prevista no
regramento vigente para a conduta dos licitantes. Isto posto, destacam-se os seguintes
enunciados quanto à declaração falsa em certame: (...)”, agiu de forma assertiva e
corretíssima, cumprindo estritamente a legislação vigente, devendo ser efetivamente
registrada tal ocorrência para apuração de má conduta (perturbação) e aplicação das
sanções cabíveis.
7. Já em relação ao argumento que o produto indicado é de Fornecedor diverso e não
perpétuo, basta verificar na proposta apresentada pela empresa Recorrida, que o
produto indicado é exatamente e estritamente o mesmo indicado no r. Edital. Vejamos
exatamente o que consta na Proposta.
“Licença perpétua do tipo concorrente de uso de software para edição e
manipulação de arquivos no formato XML.
Marca: SyncRO Soft
Modelo: Oxygen XML Editor Professional”
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Em relação a licença ser perpétua, além de indicado na proposta, verifica-se que o
próprio Fabricante afirmou ser sim perpétua (conforme cadeia de e-mails que segue
enviado via e-mail por não ser possível anexar no sistema).
Assim, verifica-se que este argumento apresentado pela Recorrente não condiz com a
realidade, ou seja, o produto indicado na proposta pela Recorrida corresponde
exatamente com o objeto descrito no Edital.
8. Por fim, em relação a afirmação que a empresa Recorrente não demonstrou ser
revendedora autorizada, além do edital não indicar como requisito tal comprovação,
com apresentação de carta de revenda, a empresa Recorrente é efetivamente parceira
do fabricante em questão.
Salienta ainda que, apesar da Empresa Recorrente ser parceira, conforme afirmado
pelo próprio Fabricante no e-mail em anexo, para fornecer o software requerido não
existe a necessidade de ser parceira.
9. Assim, não resta dúvida que a decisão do Sr. Pregoeiro foi corretíssima e assertiva
em habilitar a Recorrente, tendo em vista, que a empresa cumpriu todos os requisitos
exigidos no r. Edital.
10. Por todo o exposto, nota-se a desarrazoabilidade e descabimento das
argumentações apresentadas pela RECORRENTE, devendo o recurso ser julgado
completamente improcedente.
III – DOS PEDIDOS
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Diante do exposto, requer a RECORRIDA:
1 - Que seja julgado totalmente improcedente o recurso administrativo interposto pela
RECORRENTE, mantendo-se incólume a decisão administrativa, no sentido de
manter a RECORRIDA habilitada, com a proposta devidamente aceita.
2 – Que seja instaurado processo administrativo punitivo, conforme rege a legislação
em vigor, contra a RECORRENTE, pela apresentação de declaração falsa.
Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
Olinda/PE, 05 de junho de 2020.

PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
Carla Patricia Carvalho da Silva
CPF/MF sob o nº 885.883.004-59
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Luiz Henrique Barros
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Assinada por:

oXygen XML Editor Sales (Adrian Bulfan) <sales@oxygenxml.com>
segunda-feira, 25 de maio de 2020 12:01
Luiz Henrique Barros
Re: Oxygen XML Editor quotation
sales@oxygenxml.com

Yes, the licenses are permanent. Only, the SMP expires. You can find more details
about the SMP option at point 8 from EULA:
https://www.oxygenxml.com/eula.html
Best regards,
Adrian
_____________
Adrian Bulfan
<oXygen/> XML Editor
http://www.oxygenxml.com
This message (including any attachments) contains confidential information and is
intended only for the individual(s) named. If you are not the named addressee you
should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender
immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this email from your system. Any quotation contained herein has a validity of 30 days,
unless otherwise specified.
Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of
viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus
transmitted by this email.

On 5/25/2020 5:57 PM, Luiz Henrique Barros wrote:

Ok,
Are the licenses that you quote, perpetual?
Atenciosamente,

1

