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SENHOR SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS, 

 

Trata-se de recurso interposto por DRONE AIR COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 

EIRELI contra decisão proferida no bojo do Pregão Eletrônico nº 40/2022, cujo objeto é a aquisição 

de equipamentos de áudio, foto, vídeo, iluminação e suprimento para impressora Plotter, na qual 

foi declarada vencedora, para o item 11 (SWITCHER DE VÍDEO), a empresa G2B COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES EIRELI. 

 

A Recorrente deixou de oferecer suas razões recursais, limitando-se a apresentar 

intenção de recurso com a seguinte fundamentação (peça 008): 

 

“Declaramos a intenção de recuso, visto que a empresa ora declarada vencedora 
não cumpriu ou o solicitado no Edital quanto à capacidade técnica, que será 
provado na fase recursal.” 

 

Na peça 012, após atestar a tempestividade do presente recurso e a não apresentação 

das razões recursais, bem como após relatar os fatos, o i. Pregoeiro manifesta-se pelo 

indeferimento do pedido formulado, sustentando que não há no Edital e seus Anexos qualquer 

exigência relacionada à capacidade técnica, tendo a Recorrida ofertado o produto apontado como 

referência pelo Tribunal (Item 11 – Switcher de Vídeo, marca Sony, modelo MCX-500) e, após nova 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 40/2022 – AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, FOTO, VÍDEO, 

ILUMINAÇÃO E SUPRIMENTO PARA 

IMPRESSORA PLOTTER – RECURSO 

FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA –  

AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À 

CAPACIDADE TÉCNICA NO EDITAL – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.  
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conferência dos documentos apresentados, não se verificou qualquer óbice à sua habilitação e ao 

aceite de sua proposta. 

 

O processo foi instruído, ainda, com o Edital do PE nº 40/2022 (peça 003), a 

Classificação após os lances (peça 004), o Resultado (peça 005), a Ata (peça 006) o Credenciamento 

da Recorrente (peça 007), a Proposta da licitante vencedora (peça 009), documentação técnica 

(peça 010) e documentos de habilitação (peça 011). 

 

Considerando satisfatoriamente instruído o processo, a Secretaria Geral de 

Administração – SGA pugna pelo encaminhamento dos autos a esta Secretaria de Assuntos 

Jurídicos para análise da matéria (peça 013). 

 

É o relato. 

 

Preliminarmente, deve ser conhecido o recurso da empresa DRONE AIR COMÉRCIO E 

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI, uma vez que, a despeito do não oferecimento das razões, sua 

intenção de recurso (peça 008) apresenta motivação clara e suficiente para sua apreciação, como 

bem ressaltado pelo i. Pregoeiro na manifestação de peça 012, tendo atendido os demais aspectos 

processuais, em especial a tempestividade, em conformidade com as disposições previstas no art. 

44 do Decreto nº 10.024/19. 

 

Quanto ao mérito, cediço que as contratações no âmbito da Administração Pública, 

assim como todo e qualquer ato administrativo, devem obedecer aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme preconiza o texto constitucional, 

além dos princípios trazidos pela legislação infraconstitucional específica sobre a matéria, quais 

sejam, a isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 

convocatório, julgamento objetivo e os que lhes são correlatos, conforme disposto no art. 3º da 

Lei nº 8.666/93. 

 

Processo TCMRJ 040/101504/2022 - e-Ref P00014, Pág. 2ArquivoID 1461696 - Verificador 0ad4923d-3386-4ea6-af8d-f8d027e9a420

Assinado digitalmente por: LUIZ ANTONIO DE FREITAS JUNIOR em 25/08/2022, TATIANA SAPHA KAUFMAN em 25/08/2022, ANA BEATRIZ DOS SANTOS RODRIGUES em 25/08/2022



  
 

 
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 

SAJ 

 

  

 

 

Nesse sentido, o Decreto nº 10.024/19, o qual regulamenta a licitação na modalidade 

pregão em forma eletrônica, elenca os princípios norteadores do referido procedimento, em seu 

art. 2º, §2º: 

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da 
probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da 
competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.  

 

Destarte, a vinculação ao instrumento convocatório é um dos princípios explícitos 

trazidos tanto na Lei nº 8.666/93 quanto no Decreto nº 10.024/19 e, conforme a brilhante lição do 

i. Professor José dos Santos Carvalho Filho:1 

 
“A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos 
administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser 
fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento 
se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. 
 
O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de 
critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a 
Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque a violação à 
moralidade administrativa, á impessoalidade e à probidade administrativa. 
(...) 
Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de 
convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a 
dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Em tais 
hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 
48, I, do Estatuto.” 

 

No caso em comento, a DRONE AIR COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI se 

insurge contra decisão que declarou vencedora do Pregão Eletrônico nº 40/2022, para o item 11 

(SWITCHER DE VÍDEO), a empresa G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, sustentando que a 

Recorrida não cumpriu o solicitado no Edital quanto à capacidade técnica.  

 

Todavia, como bem ressaltado pelo i. Pregoeiro em sua manifestação de peça 012, o 

Edital e seus Anexos, constantes na peça 003 dos presentes autos, não apresentam qualquer 

                                                           
1 Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. – 32ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 
2018, págs. 253/254. 
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exigência relativa à capacidade técnica, tendo a Recorrida encaminhado devidamente todos os 

documentos de habilitação requeridos (peça 011), além de ter ofertado o produto apontado como 

referência pelo Tribunal para o item 11 – Switcher de Vídeo, marca Sony, modelo MCX-500, 

conforme documentação técnica de peça 010. 

 

Assim, a irresignação da Recorrente revela-se nada mais que mero inconformismo com 

o resultado do Pregão, tanto que sequer apresentou as razões recursais a amparar a pretensão 

formulada em sua intenção de recurso. 

 

Ante o exposto, opinamos pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu 

desprovimento, com a consequente adjudicação do objeto da licitação à Recorrida, em 

conformidade com o disposto no art. 4º, XXI, da Lei nº 10.520/02 e do art. 13, IV e V, de Decreto nº 

10.024/19. 

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2022. 
 
 

Ana Beatriz dos Santos Rodrigues 
Secretário II – SAJ 

Mat. nº 40/902.161-9 

 
VISTO 
 

Tatiana Sapha Kaufman 
Assessora-Chefe 
Mat. nº 90/901.502 
 

SENHOR SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

De acordo com o Parecer desta SAJ. 

 

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2022. 
 

Luiz Antonio de Freitas Junior 
Secretário de Assuntos Jurídicos 

Mat nº 90/900.967 
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DESPACHO DO SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 24/08/2022

Processo nº : 040/101311/2022
Tendo em vista as manifestações constantes no processo e o parecer da douta Secretaria de Assuntos Jurídicos 
na peça 017, APROVO, em conformidade com a Resolução nº 1.149, de 12 de maio de 2021, o Relatório da 
Comissão Permanente de Avaliação de Bens - CPAB, designada através da Portaria SGA nº 008 (Peça 013), 
de 10 de março de 2022, adotando-se o procedimento ali sugerido.

DESPACHO DO SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 25/08/2022

Processo nº : 040/101504/2022
Assunto: Recurso Administrativo - Pregão Eletrônico nº TCMRJ 40/2022 (P.A. nº 040/100.862/2022)
Objeto: Aquisição de equipamentos de áudio, foto, vídeo, iluminação e suprimento para impressora Plotter do TCMRJ.
Interessados: G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI e DRONE AIR COMÉRCIO E SERVIÇOS TEC-
NOLÓGICOS EIRELI.

CONHEÇO O RECURSO interposto pela empresa DRONE AIR COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 
EIRELI, em face da decisão inal do Pregão Eletrônico TCMRJ nº 40/2022, e quanto ao mérito, NEGO 
PROVIMENTO, mantendo-se a decisão que considerou vencedora, para o item 11, a empresa G2B COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES EIRELI, pelos argumentos aduzidos pelo Sr. Pregoeiro (peça 12) e com base no Parecer 
da douta Secretaria de Assuntos Jurídicos (peça 14), que aprovo e adoto como fundamentos desta decisão.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXPEDIENTE DE 29/08/2022

Prorrogação de posse
Processo nº 40/101.529/2022 - Rodrigo Gomes Alves.
Autorizo

Gratiicação Adicional por Tempo de Serviço - Triênio
Processo nº 40/100.867/2019 - Alexandre de Freitas, matrícula nº 40/900.655-2.
Processo nº 40/100.868/2019 - Dager Salles do Amaral, matrícula nº 40/901.469-7.
Autorizo

Licença Especial
Processo nº 40/101.530/2022 - Rodolfo Luiz Pardo dos Santos, matrícula nº 40/900.727-9.
Processo nº 40/101.531/2022 - Alexandre de Freitas, matrícula nº 40/900.655-2.
Autorizo

QUER SABER?
SEGUE A PREF
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