
***RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO TR Nº 028/2020***

Trata-se de impugnação levada a efeito pela empresa “Neovero Serviços de Desenvolvimento em Tecnologia da
Informação” requerendo, em suma: (1) acolhimento da preliminar de tempestividade e (2) a revisão da decisão que
desclassificou a sua proposta fundamentada no não atendimento às especificações exigidas no aludido Termo de
Referência, alegando, para tanto, que seu produto atendeu às especificações técnicas exigidas.

No que tange ao acolhimento da preliminar de tempestividade pleiteado pela RECORRENTE, o mesmo lhe assiste
razão.  Isso  porquê,  em análise  ao link  disponibilizado  na  publicação,  verifica-se  que  o mesmo se  encontrava
incompleto, motivo pelo qual a RECORRENTE apenas tomou conhecimento de sua desclassificação na data de 05
de fevereiro de 2021.

Desta forma, considerando o prazo de 06 (seis) dias úteis para recorrer, contados de 05 de fevereiro de 2021, resta
tempestivo o recurso apresentado pela RECORRENTE na data de 08 de fevereiro de 2021.

Entretanto, o pedido da RECORRENTE referente à revisão de sua desclassificação, não merece prosperar. 

É de notar que conforme “item 2”,  do Termo de Referência,  o seu objeto tratava de contratação de “empresa
especializada para locação de software para gestão de laboratório de calibração em setores de engenharia clínica,
para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves”.

Sucede, contudo, que, por ocasião da análise da proposta, não foi possível verificar o atendimento do  software
apresentado em relação aos requisitos exigidos, pois não constou na mesma que o produto realizava a gestão de
laboratório de calibração, com emissão e controle de certificado, conforme é possível observar abaixo:



Outrossim, em que pese a recorrente sustente a possibilidade de verificação do software,  cumpre registrar que a
avaliação técnica do produto ou serviço ocorre nos termos previstos no edital convocatório, sendo, portanto, os
critérios de avaliação de plena ciência dos interessados.

Dessa  forma,  considerando  que,  conforme descrito  no  termo de  referência,  a  avaliação  é  feita  com base  no
descritivo técnico da proposta e que, no caso em tela, não houve o preenchimento dos requisitos exigidos, resta
acertada a decisão que desclassificou a RECORRENTE, nos termos da jurisprudência pátria, senão vejamos:

AÇÃO ANULATÓRIA.  ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL.  SERVIÇO DE
BRIGADA  CONTRA  PÂNICO  E  INCÊNDIO.  PROPOSTA  EM  DESCONFORMIDADE  COM  O
EDITAL.  OCORRÊNCIA.  DESCLASSIFICAÇÃO.  PRINCÍPIOS  DA  LEGALIDADE  E  DA
VINCULAÇÃO  AO  INSTRUMENTO  CONVOCATÓRIO.  PRAZO  PARA  CORREÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1.  A  desclassificação  de  proposta  apresentada  em  desconformidade  com  o  edital  não
configura  formalismo  exarcebado,  mas,  sim,  respeito  aos  princípios  da  legalidade,  da
isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
2. Tratando-se de procedimento licitatório simplificado para contratação emergencial de serviço de
brigada contra pânico e incêndio, inviável a aplicação dos prazos e procedimentos previstos para as
modalidades licitatórias comuns, pois incompatíveis com a urgência demandada pela Administração
Pública.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT, Acórdão 1135642, 20160110996017APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO,  8ª TURMA
CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: 961/966)

EMENTA:  REEXAME  NECESSÁRIO  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -  MANDADO  DE  SEGURANÇA  -
DIREITO  ADMINISTRATIVO  -  LICITAÇÃO  -  PROPOSTA  EM  DESCONFORMIDADE  COM  O
EDITAL - ILEGALIDADE DA HABILITAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA.
- A licitação é ato estritamente vinculado aos termos da lei e às previsões editalícias, não
sendo  possível  a  supressão  de  critério  legitimamente  adotado  pelo  edital,  aplicável
indistintamente a todos os concorrentes.
- Verificada qualquer anomalia no edital, deveria a licitante ter impugnado o instrumento a tempo e
modo, o que não ocorreu. Dessa forma, devem prevalecer as disposições editalícias, que devem ser
cumpridas por todos os licitantes.
V.V. APELAÇÕES CÍVEIS - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO
- PREGÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO GLOBAL - PROPOSTA
APRESENTADA  EM  CONFORMIDADE  COM  O  EDITAL  -  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  NÃO
COMPROVADO. 1- O mandado de segurança é meio processual adequado à proteção de direito
líquido e certo,  violado ou na iminência  de ser  violado por  ato  ilegal  ou abusivo de autoridade
pública,  não amparado por  habeas corpus ou habeas data,  cuja  comprovação não dependa de
dilação probatória; 2- Para o mandado de segurança considera-se direito líquido e certo a prova pré-
constituida que independe de dilação probatória;  3-  O processo licitatório tem como objetivo
proporcionar  a  realização  do  negócio  mais  vantajoso  para  a  administração  pública  e
assegurar, em condições de igualdade, a participação dos administrados nos negócios em
que pretende a Administração Pública realizar com particulares; 4- O Sistema de Registro de
Preços - SRP é forma de gestão das contratações realizadas pelo Poder Público, tratando-se de
cadastro de fornecedores selecionados por meio de licitação, visando futuras contratações; 5- No
Sistema de Registro de Preços há quantitativos máximos e mínimos - de acordo com a estimativa de
utilização -,  prazos e  condições previstos no edital  da licit  ação,  sendo que,  quando da efetiva
contratação, a Administração verificará os preços oferecidos, se compatíveis com os de mercado; 6-
Não comprovado, de plano, ilegalidade ou vício no ato administrativo, não justifica sua alteração.
(TJMG -  Ap Cível/Rem Necessária  1.0000.18.081639-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch ,



Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
31/01/0019, publicação da súmula em 04/02/2019) 

Será  desclassificada  a  proposta  que  não  apresente  os  elementos  mínimos  necessários  para  a
verificação do atendimento às especificações técnicas previstas em edital. (TCU, Acórdão 2241/2007
Plenário - Sumário)

Diante  das razões apresentadas,  acolhe-se a preliminar  de tempestividade para declarar  tempestivo o recurso
apresentado,  porém,  no  mérito,  nega-se  provimento  à  impugnação  da  empresa  “Neovero  Serviços  de
Desenvolvimento em Tecnologia da Informação”.
 

Serra/ES, 15 de fevereiro de 2021. 
 



 
 

 
 

 

À COMISSÃO DE ANÁLISE DE TERMO DE REFERÊNCIA  

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 028/2020  

 

Neovero Serviços de Desenvolvimento em Tecnologia da Informação LTDA, sociedade limitada com sede em 
Recife/PE, na Avenida Barbosa Lima, 148, sala 408, Bairro do Recife, CEP: 50.030-330, inscrita no CNPJ/MF sob 
o número 07.229.827/0001-10, vem perante V.Sas. interpor o presente RECURSO contra a desclassificação no 
certame em epígrafe, o que faz com fundamento nos elementos dispostos a seguir. 

 

 

1. PRIMEIRAMENTE – DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

O termo de referência indica que o resultado da contratação será divulgado no site 
“http:///www.evangelicovv.com.br/termo-de-referencia”, conforme se percebe do trecho recortado abaixo: 

 

 

 

 

 

Ocorre que, consultando o referido link, não há qualquer resultado para o Termo de Referência em questão, 
de fato a página está desatualizada em 20 (vinte) termos de referência, como se verifica no screenshot 
abaixo: 

 

http://www.evangelicovv.com.br/termo-de-referencia


 
 

 
 

 

 

Foi apenas hoje, em contato telefônico feito pela ora Recorrente com esta comissão, que houve a 
informação de que o link contido no edital está errado, e que o correto seria o endereço 
http://www.evangelicovv.com.br/institutional/997-lista-de-termo-de-referencia-2020-julho-a-dezembro 

 

Pois bem, foi então, consultando o endereço acima, não mencionado no Termo de Referência, que a ora 
Recorrente tomou conhecimento do julgamento do Termo de Referência, de forma que o prazo para 
Recurso deve ser contado de hoje (05/02/2020). 

 

Pede-se, assim, a devolução do prazo Recursal. 

 

 

http://www.evangelicovv.com.br/institutional/997-lista-de-termo-de-referencia-2020-julho-a-dezembro


 
 

 
 

 

2 – DA INEXISTÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DO SOFTWARE DA RECORRENTE PELA ÁREA TÉCNICA DA RECORRIDA. 

 

Segundo a ata publicada pela Recorrida, o software da Recorrente “não atende as especificações técnicas 
solicitadas” e que teria como objetivo “gerenciar ordens de serviço corretivas, controle de parque e gestão de 
ativos”: 

 

 

 

Ocorre que a área técnica da Recorrida JAMAIS acessou o software da Recorrente para saber se o mesmo 
possuía ou não a funcionalidade de calibração exigida no Termo de Referência.  

 

FICA A PERGUNTA: COMO A ÁREA TÉCNICA PODE AFIRMAR QUE O SISTEMA DA RECORRENTE NÃO ATENDE 
AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS SE A REFERIDA ÁREA JAMAIS ACESSOU O PRODUTO DA RECORRENTE? 

 

O fato é que o software da recorrente possui, sim, funcionalidades de calibração conforme detalhado em post 
em seu blog (Calibração com Neovero - Neovero Sistemas): 

https://www.neovero.com/calibracao-com-neovero/


 
 

 
 

 

 

De fato, tais funcionalidades de calibração e acessibilidade por dispositivos mobile são as únicas exigências do 
edital: 

 

 

 

Bem, se a área técnica da Recorrida tivesse se dado ao trabalho de solicitar um acesso ao sistema da 
Recorrente teria constatado que o mesmo possui as funcionalidades de calibração conforme a NBR-ISO IEC-
17025/2005, e EA-4/02. Teria constatado, também, que o sistema pode ser acessado por qualquer 
dispositivo mobile.  



 
 

 
 

3. PEDIDOS. 

Primeiramente, se requer a devolução do prazo recursal, tendo em vista que o resultado jamais foi publicado 
no endereço indicado no TR. 

E, Diante da completa inexistência de verificação do software da Recorrente, se requer que seja 
determinada a realização de vistoria guiada do software em questão, onde decerto restará demonstrado 
que o mesmo não apenas atende aos requisitos do edital como é o mais sofisticado sistema de calibração 
do mercado nacional. 

 

Pede deferimento, 

 

Recife, 05/02/2021 

 

Neovero Serviços de Desenvolvimento em Tecnologia da Informação LTDA. 

 
 


