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Trata-se de RECURSO interposto pela empresa MICROSENS LTDA. (fls.396/408), em 
27 de novembro de 2009, doravante chamada “recorrente”, contra decisão do Pregoeiro que declarou 
vencedora do Lote 5 (Cartucho de Toner para Impressora Samsung ML-D3050B e LM-D3470B)  do Pregão 
Eletrônico SRP n.º 11/2009 , cujo objeto é a aquisição de materiais e suprimentos de informática, por 
meio de Registro de Preços, para atender às necessidades da Procuradoria da República no Estado do Rio 
de Janeiro, a empresa ALFA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (fls. 359v. e 360). 

A empresa ALFA IMPORTAÇÃO, doravante denominada recorrida, apresentou suas 
CONTRA-RAZÕES de RECURSO (fls.415/418) em 03 de dezembro de 2009. 

Preliminarmente , esclareço que a demora para se responder às questões levantadas 
pela recorrente se deveu, principalmente a dois fatores: 

1 – O grande volume de licitações realizadas entre novembro e dezembro de 2009, o 
que impediu o Pregoeiro de se dedicar pormenorizadamente ao exame do recurso; 

2 – As características eminentemente técnicas das questões levantadas pela empresa 
MICROSENS, que estão além da capacidade do Pregoeiro, o que o levou a solicitar do 
Setor de Informática desta PRRJ a análise do recurso. 

 

Após a análise do Setor de Informática, os responsáveis chegaram à conclusão que as 
alegações feitas pela empresa MICROSENS estão também além de suas capacidades de julgamento, pois 
envolvem normas técnicas ABNT, as quais não estão disponíveis nesta PRRJ para confrontamento com a 
documentação apresentada tanto pela empresa recorrente, quanto pela empresa recorrida. 

No entanto, após deliberação entre vários setores envolvidos na presente contratação, 
pelo menos uma das questões centrais levantada pela recorrente pode ser devidamente analisada: 

 

I – DA ALEGAÇÃO 

A recorrente pugna pela desclassificação da empresa declarada “vencedora”, com base, 
entre outras, na seguinte alegação: 

“(...) 

Conforme consta das (sic) do esclarecimento prestado por Vossas Senhorias em 27 de 
outubro do ano corrente, quando questionada a cerca de qual norma deveria seguir o Laudo 
Técnico apresentado nos casos de consumíveis não originais da fabricante do equipamento, 
esta confirmou que deveria ser utilizada a norma ABNT ISSO/IEC 19.752. Vejamos: 

´SIM, ENTENDEMOS QUE O LAUDO DEVE SEGUIR A NORMA DA ABNT CITADA, EM 
VISTA DE QUE O MERCADO A RECONHECE E NÃO PODERIAM SER EXIGIDOS 
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OUTROS PARÂMETROS, NEM NORMAS ESTABELECIDAS POR ÓRGÃOS NÃO-
OFICIAIS, SOB PENA DE VÍCIO NA LICITAÇÃO’ 

 

II – DAS CONTRA-RAZÕES 

Em suas contra-razões, a recorrida, em nenhum momento, rebate a alegação da 
recorrente, isto é, entra no mérito se os seus produtos obedecem às normas citadas tanto no 
esclarecimento prestado pelo Pregoeiro, quanto no recurso. 

A recorrida apenas discorre sobre a qualidade dos seus produtos, bem como sobre a 
competência do laboratório que emitiu o Laudo Técnico apresentado na licitação. 

 

III – DA APRECIAÇÃO 

De fato, apesar de ter sido impossível a análise de todas as minúcias técnicas alegadas 
pela recorrente, é facilmente identificável que o Laudo Técnico apresentado pela recorrida (fls. 332/357) não 
é baseado nas normas ABNT, mas sim nas normas erigidas pela ASTM (F1856-04), ou seja, não são as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas sim da “American Society for Testing and 
Materials (ASTM)”. 

Ressalte-se que o esclarecimento sobre a exigência de Laudo Técnicos obedecendo às 
normas da ABNT foi publicado no site desta Procuradoria da República em 27/10/2009, isto é, antes da 
abertura do Pregão 11/2009, e houve publicação de mensagem no site do Licitações-e do Banco do Brasil 
de que existiam “ESCLARECIMENTOS E RESPOSTA A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO postados na pagina 
desta PRRJ: httt://WWW.prrj.mpf.gov.br/licitações/lista_resultados.php”, em 28/10/2009, tendo então a 
recorrida o acesso ao esclarecimento apontado. 

Pois, conforme consta do próprio edital, em seus itens 25.5 e 25.6: 

25.5. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidos pelo Pregoeiro, 
das 11:00 às 18:00 horas, no seguinte endereço: Avenida Nilo Peçanha n.º 31, sala 
421, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Telefax: (0XX21) 2107-9413 / 2107-9467 - Correio 
eletrônico: cpl@prrj.mpf.gov.br 

25.6. As consultas serão respondidas diretamente na página www.licitacoes-
e.com.br, no campo MENSAGENS, no link correspondente a este edital. 

Esclareço, por fim, que, devido ao tamanho e características das respostas, a 
mensagem remeteu-se ao link da página de licitações da PRRJ, onde ficou bem claro que não seriam 
aceitos Laudos que seguissem outras normas (vide fls. anexas). 

 

IV – DA DECISÃO 

Em vista desta suficiente alegação da recorrente, reconheço razão ao seu recurso para 
desclassificar a empresa ALFA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA no concernente ao Lote 5, sendo 
DEFERIDO o recurso.  

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2010. 

 
 

GIORGIO REGIS XENOFONTE 
Pregoeiro 


