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Nova Lima, 03 de janeiro de 2022 
 
AO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 
EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 634/2021 
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2021 
 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto O REGISTRO DE PREÇOS, para eventual 
aquisição de notebook e tablet para atender a Secretaria Municipal de Educação do 
Município de Nova Lima. 
 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ADMINISTRATIVO  
 
A empresa Segmento Digital Com. Ltda, inscrita no CNPJ sob n. 05.548.055/0001-54, 
com sede a Rua Ivanete Salomé 112 – Bairro Oswaldo Barbosa Penna II – Nova Lima – 
MG – Cep. 34.002-152, por intermédio de seu Procurador Pedro Henrique Rodrigues 
Nogueira, CPF. 060.894 836.56, RG. MG-11.652.786 – SSP/MG, vem através deste 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ADMINISTRATIVO, solicitar a revisão da decisão da 
Autoridade Superior que acatou o indeferimento de nosso RECURSO 
ADMINISTRATIVO solicitando a desclassificação da proposta da empresa EUROTECH 
TECNOLOGIA LTDA DE CNPJ nº 39.496.569/0002-06 para o item 1 e 01.1 denominado 
Tablet no processo em tela pelos seguintes fatos, que passaremos a informar, e que 
em nosso entendimento, ferem de morte os princípios constitucionais da isonomia, 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, e 
demais equívocos que demonstraremos em nossa peça recursal. 
 
 

DOS FATOS: 
 

A REQUERENTE, baseada no Art. 165, da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021: 

 
Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:  
 
II - pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de 
intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. 
 
§ 1º Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do 
inciso I do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições: 
 
b) julgamento das propostas; 
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c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 
 
I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 
preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso I do 
caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de 
habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no 
§ 1º do art. 17 desta Lei, da ata de julgamento; 
 
Vem através deste PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ADMINISTRATIVO, solicitar a 
revisão da decisão da Autoridade Superior que acatou o indeferimento de nosso 
RECURSO ADMINISTRATIVO, que solicitava a desclassificação da proposta da empresa 
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA DE CNPJ nº 39.496.569/0002-06 para o item 1 e 01.1 
denominado Tablet no processo em tela. 
 

Considerações: 
 
Considerando que a REQUERIDA, EUROTECH TECNOLOGIA LTDA DE CNPJ nº 
39.496.569/0002-06, apresentou na foto do Folder 2 especificações distintas do 
tablete, fato este confirmado pela Douta Comissão de Licitação em sua ATA DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 149/2021 PROCESSO DE COMPRA 
0634/2021; 
 
Considerando que sua Douta comissão de Licitação, reconhece em sua Resposta ao 
nosso Recurso Administrativo, que a Redação da cláusula 3.1 – Condição ode Entrega, 
letra  b) Deverá ser informado da proposta comercial a narca e o modelo do tablete, 
bem como apresentar catálogo técnico do mesmo, foi redigida erroneamente, uma vez 
que PROPOSTA COMERCIAL só se protocola na fase de apresentação da Proposta 
Comercial, e não na fase de entrega dos itens, pois nesta fase o que acompanha os 
itens são Notas Fiscais, manuais, caixas, certificados de garantia; 
 
Considerando que essa Douta Comissão de Licitação, admite em sua resposta ao nosso 
RECURSO ADMINISTRATIVO, que a despeito da documentação fornecida pela 
fabricante dispor de configurações técnicas diferentes para um mesmo modelo, isto 
não deve ser tratado como empecilho para aceitação da proposta da REQUERIDA, 
EUROTECH TECNOLOGIA LTDA DE CNPJ nº 39.496.569/0002-06; 
 
Considerando que sua Douta Comissão de Licitação, conforme consta em sua resposta 
ao nosso RECURSO ADMINISTRATIVO, poderia ter paralisado o processo, antes de 
habilitar a REQUERIDA, EUROTECH TECNOLOGIA LTDA DE CNPJ nº 39.496.569/0002-
06, e realizado as diligências necessárias para esclarecer todas esses erros de 
constatados, mas não o fez; 
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Considerando que sua Douta Comissão de Licitação, abriu mão de exercer seus 
deveres constituídos para realização de um julgamento objetivo, não com relação aos 
aspectos técnicos, mas sim com relação aos fundamentos licitatórios legais, como o 
que consta nas cláusulas VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL  
 
7.1 - A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e 
redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
preferencialmente com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas, com a última página assinada pelo representante 
legal da empresa, e deverá conter os seguintes elementos:  
 ...... 
 ......  
  
 c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca e 
modelo do produto cotado, em conformidade com as especificações contidas no 
anexo II, Termo de Referência;  
 

...... 
 

 g) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 
presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem irregularidades, ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento;  

 
7.3, temos que: - “As propostas não poderão impor condições ou conter opções, 
somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um 
preço para cada item do objeto desta licitação.”.   
 
7.4 – “Todos os itens serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para a 
devida aprovação, sujeitando a desclassificação os licitantes que não cumprirem as 
normas do edital.” 
 
Considerando que o julgamento objetivo atrela as decisões desta Douta Comissão de 
Licitação, desta Administração, na apreciação das propostas, aos critérios de aferição 
previamente definidos no edital, com o fim de evitar que o julgamento se faça segundo 
critérios desconhecidos pelos licitantes, ao alvedrio da subjetividade pessoal do 
julgador; o art. 45 ilustra o propósito do princípio ao estatuir que “O julgamento das 
propostas será objetivo, devendo a Comissão de Licitação realiza-la em conformidade 
com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e 
de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua 
aferição pelos licitantes e pelo órgão de controle. 
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Considerando que seu processo feriu de morte o princípio da publicidade, ao não dar 
publicidade a todos os nossos questionamentos, inclusive respondendo o último as 
07:50hs do dia 10/12/2021, por aplicativo whatsApp. Fato este que somente viemos a 
ter conhecimento depois de protocolar nosso RECURSO ADMINITRATIVO; 
 
Considerando que o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 634/2021, PREGÃO 
PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2021, deve sua data de abertura no dia 
10/12/2021, e no dia 01/12/2021, ou seja, mesmo antes de conhecermos o vencedor 
do certame, já havia um empenho de nº 009614, no valor de R$ 12.299.000,00 (doze 
milhões duzentos e noventa e nove mil reais) destinado a REQUERIDA, EUROTECH 
TECNOLOGIA LTDA DE CNPJ nº 39.496.569/0002-06, para aquisição de Tablet para 
utilização dos alunos no período escolar – Ensino Fundamental; 
 
Considerando que existe forte evidências de superfaturamento dos valores propostos 
pela REQUERIDA, EUROTECH TECNOLOGIA LTDA DE CNPJ nº 39.496.569/0002-06, 
uma vez que este tablet, está disponível para aquisição via Ata de Registro de Preços 
nº 2021/03298 – Pregão Eletrônico nº 20200009 – ETICE – Processo nº 
06392616/2020, junto ao Governo do Estado do Ceará – Empresa de Tecnologia da 
Informação do Ceará, pelo valor de R$ 997,00 (Novecentos e noventa e sete reais); 
 

DO REQUERIMENTO: 
 

Por todo as considerações, resta claro que a decisão da Comissão de Licitação que habilitou a 
proposta da REQUERIDA, nos Itens 1 e 01.1 do PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 634/2021 
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS: n° 149/2021, que não atendeu aos itens do Edital: 
Item  VII - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL, em seus sub itens 7.1 Letra 
c), 7.3, 9.3 Letra a), e item 3 do Termo de Referência - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TABLET – 

Letra b), que ferem os princípios da basilares que regem às Leis, 10.520/02, e legislação 
correlata, em especial a Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condições 
estabelecidas no presente instrumento convocatório e seus anexos, que dele constituem 
parte integrante e inseparável para todos os efeitos legais, deve ser revisada.  
 

Nestes termos, pede-se RECONSIDERAÇÃO ADMINISTRATIVO DA AUTORIDADE 
SUPEIROR, QUE INDEFERIU NOSSO RECURSO ADMINISTRATIVO. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Segmento Digital Comércio Ltda 
CNPJ. 05.548.055/0001-54 
Pedro Henrique Rodrigues Nogueira - Procurador 
CPF. 060.894 836.56- RG. MG-11.652.786 –SSP/MG 
(31)3073-7100 - pedro@sdmg.com.br - licitacao@sdmg.com.br 
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