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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO, E RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO, DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE POTIM/SP. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 033/2022. 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 015/2022. 

EDITAL Nº 021/2022. 

VANGUARDA INFORMATICA LTDA – EPP, devidamente qualificada nos autos do 

certame em epígrafe, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro 

nas disposições do Subitem 13.2.3. do Edital em epígrafe; no artigo 43, inciso V, artigo 45, e artigo 109, 

inciso I, alínea “a”, todos da Lei n.º 8.666/93; nos incisos X, XI, e XV e XVI do artigo 4º da Lei n.º 

10.520/02; e, ainda, no artigo 44 do Decreto n.º 10.024/19, interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

em face da decisão que a desclassificou indevidamente, e descartou sua proposta para o Item 01 do 

Termo de Referência do Edital em epígrafe, valendo-se a doravante Recorrente das razões de fato e de 

direito delineadas a seguir. 

I. DO MÉRITO 

1. Em apertada síntese, trata-se de certame licitatório promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE POTIM, na modalidade Pregão, forma Eletrônica, tipo/critério de julgamento “Menor Preço por 

Item”, cujo objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de 

preços para aquisição futura e parcelada de equipamentos de informática, conforme termo de referência 

e demais anexos do edital epigrafado. 

2. Abertos os trabalhos, a doravante Recorrente apresentou toda a documentação pertinente tanto 

à sua proposta quanto à sua habilitação, necessária e apta a demonstrar sua aptidão para a participação 

no certame, oferecendo, pois, proposta para o Item 01, consistente em 87 (oitenta e sete) unidades de 

desktops. 
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3. Com efeito, fora aberta a fase de lances na Sessão Pública de Pregão Eletrônico. Eis que, a 

despeito de todos os atos praticados pela Recorrente terem sido totalmente regulares e eivados de boa-

fé, e de sua proposta atender a demanda da PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM de aquisição dos 

desktops demandados no Item 01 no ponto ótimo do binômio “maior qualidade por menor preço”, Vossa 

Senhoria, ilustre Pregoeiro, decidiu proceder à desclassificação da Recorrente, por espeque nas razões 

constantes nos seguintes registros constantes no chat e no sistema, in verbis: 

 
“03/06/2022 15:20:10  INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO 
VANGUARDA INFORMATICA LTDA EPP inabilitado. Motivo: Tendo em vista o não 
atendimento à descrição mínima solicitada em Edital, em referência ao produto 
ofertado não possuir a certificação EPEAT GOLD.” 

 
4. Imediatamente a Recorrente registrou manifestação de intenção de recorrer no sistema, por 

espeque em motivação tão crucial que deve ser repetida a seguir, in verbis: 

 
“06/06/2022 14:55:23 RECURSO MANIFESTADO VANGUARDA INFORMATICA 
LTDA EPP Intencionamos recurso contra a inabilitação de nossa empresa para o item 
01, visto que atendemos ao objeto na integra; a falta de informações iniciais não 
justifica a inabilitação da licitante, a ação prejudica o interesse publico ao contratar 
proposta de valor maior, sendo que atendemos totalmente ao edital, com custo muito 
inferior a arrematante atual. Vale ressaltar, que a comprovação EPEAT poderia ser 
confirmada via diligências, passiva conforme item 21.3 deste edital.” 
 

file:///D:/Users/KarinaBraga/Downloads/vanguarda@vanguardadf.com.br
file:///D:/Users/KarinaBraga/Downloads/licitacao@vanguardadf.com.br


 

VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA 
CNPJ: 27.975.551/0001-27 TEL: (61) 3968-9919 

Endereço: Setor SCN – Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco B, nº 100, Sala 1201, Parte B, Edifício Centro Empresarial 
VARIG, 

Asa Norte, Cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.714-900 
E-mail: vanguarda@vanguardadf.com.br ou licitacao@vanguardadf.com.br 

Página 3 de 15  

 
 

5. De proêmio, ilustre Pregoeiro, é necessário salientar o fato de que o excesso de rigor e 

formalismo na exigência de cumprimento das exigências editalícias é repelido pelos nossos tribunais, 

não apenas os de Contas, como também os judiciais, pois as regras do Edital, respeitados os princípios 

da legalidade, da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, não 

devem ser interpretadas de maneira a restringir o seu caráter competitivo, pois o objetivo da licitação 

é a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

6. Nesse sentido, orienta o Egrégio Tribunal de Contas da União (TCU) no Acórdão n° 357/2015 – 

Plenário, in verbis: 

“No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se 
pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples 

e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos 

direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o 
formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das 

prerrogativas dos administrados.” 
 

7. Também, o Acórdão nº 119/2016 – Plenário, in verbis: 

"Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse 

público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a outros 
princípios." 

 
8. Julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) também amparam entendimento nesse 

sentido, senão vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇAO. HABITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. MANDADODE 

SEGURANÇA. 1. A interpretação das regras do edital de procedimento licitatório não 

deve ser restritiva. Desde que não possibilitem qualquer prejuízo à administração 
e aos interessados no certame, é de todo conveniente que compareça à disputa o 

maior número possível de interessados, para que a proposta mais vantajosa seja 
encontrada em um universo mais amplo. 2. O ordenamento jurídico regulador da 

licitação não prestigia decisão assumida pela Comissão de Licitação que inabilita 
concorrente com base em circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato, fazendo exigência sem conteúdo de repercussão para 

a configuração de habilitação jurídica, da qualificação técnica, da capacidade 
econômico-financeira e da regularidade fiscal.  

(STJ - MS: 5779 DF 1998/0026226-1, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de 
Julgamento: 09/09/1998, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 26/10/1998 
p. 5)” 
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9. Portanto, Vossa Senhoria há de concordar: antes de proceder à eventual desclassificação 

(indevida) da Recorrente, Vossa Senhoria deve apurar se a divergência alegada altera a essência do 

produto que a Administração Pública pretende adquirir. Nas palavras do professor Adilson Dallari: a 

"licitação não é um concurso de destreza, destinado a selecionar o melhor cumpridor de Edital". Ou 

seja, o certame licitatório não representa um fim em si mesmo, e sim um mero procedimento que prima 

pelo atendimento das necessidades públicas. 

10. Portanto, visando manter o interesse da Administração Pública, e considerando que 

o objetivo de uma licitação é a seleção da proposta mais vantajosa – essa, inconteste, 

ofertada pela Recorrente – no caso de haver alguma dúvida quanto a qualquer aspecto da 

proposta e/ou dos documentos de habilitação, ou mesmo na hipótese de vícios sanáveis 

que não alterem a materialidade das informações apresentadas, o correto é a realização de 

diligências para aferir a procedência das informações, e não a imediata desclassificação da 

proposta e/ou a inabilitação do licitante, nos moldes do ocorrido no presente certame. 

11. Em verdade, a realização de diligências traduz-se em poder-DEVER a cargo do Pregoeiro. É 

ferramenta que decorre dos princípios da Administração Pública, conforme previsão legal no artigo 43, 

parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93, portanto independe de previsão no Edital, por estar estabelecida em 

lei. 

“Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 

§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da proposta.” 

 
12. O edital também prevê a realização de diligências. Senão vejamos: 

“21.3 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase 
da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. 
21.4. - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 
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21.5. - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação 
e a exata compreensão da sua proposta. 

21.6. - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.” 

 

13. Veja Vossa Senhoria o que entende a Egrégia Corte de Contas Federal acerca da eventual 

necessidade de realização de diligências: 

"É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida 

pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o 
elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a diligência 

prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por representar formalismo exagerado, 

com prejuízo à competitividade do certame" (Acórdão TCU nº 1.795/2015-
Plenário)." 

 
"Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, 

especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam 
comprovar a habilitação das empresas em disputa, o responsável pela condução do 

certame deve promover diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo 

dos documentos que servirão de base para a tomada de decisão da Administração 
(art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993)" 

(Acórdão TCU nº 3.418/2014-Plenário)." 

 
14. Nesse sentindo, ilustre Pregoeiro, a título de antecipação de resposta a diligência, a Recorrente 

esclarece que ela, VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA. – EPP, ofertou a proposta que melhor atende 

o ponto ótimo do trinômio “observância do Edital VS. melhor qualidade VS. menor preço”, de 

forma que as interpretações de Vossa Senhoria para pleitear a sua desclassificação, data maxima venia, 

não merecem nada além do que o seu pronto afastamento, na medida em que a Recorrente ofertou 

equipamento com certificação EPEAT, na categoria Gold. 

15. O modelo de computador LENOVO ThinkCentre M75s ofertado pela Recorrente possui 

certificação EPEAT na categoria GOLD, conforme pode ser comprovado na página 7 do catálogo oficial 

do fabricante do equipamento, documento anexo no sistema intitulado 

“ThinkCentre_M75s_Gen_2_Spec.pdf”. Senão vejamos: 
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16. Nessa esteira, em caráter de diligência, a Recorrente apresenta abaixo, e anexo ao final deste 

Recurso, a certificação EPEAT na categoria Gold, do aludido modelo de desktop: 
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17. Mais uma vez, eventual descarte da proposta da Recorrente nos moldes do que propõe Vossa 

Senhoria consubstanciaria manifesto excesso de rigor e formalismo que, além de arbitrário, atenta não 

apenas contra o ideal de economicidade e o princípio da seleção da proposta mais vantajosa, que devem 

pautar o presente certame, como, também, o princípio da razoabilidade, nos moldes do reconhecido 

pela farta jurisprudência em âmbito judicial e do Egrégio Tribunal de Contas da União (TCU). Delineemos 

algumas situações análogas à presente em termos de relevância, e cuja linha de raciocínio é a mesma: 

“QUESTÃO IRRELEVANTE 

Excesso de formalismo não pode excluir empresa de licitação, decide TJ-RS1 
Sentença 

"O objeto imediato do procedimento licitatório é a seleção da proposta que melhor 
atenda aos interesses da administração e, como objeto mediato, a obtenção de 

certa e determinada obra ou serviço que atenda aos anseios da Administração. A 
formalidade exigida da parte impetrante é excessiva, evidenciando obstáculo ao 

resguardo do próprio interesse público, que consiste na obtenção do menor preço", 

fundamentou na sentença. 
Com isso, a juíza tornou definitiva a liminar concedida antes de julgar o mérito da 

demanda. Concedida a segurança, a empresa autora foi reconduzida ao processo 
licitatório.” 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068A/2018. EXCESSO DE FORMALISMO CONFIGURADO. 1. Em que 

pese a ASCAR tenha personalidade jurídica de direito privado, por figurarem dentre os seus 
recursos financeiros transferências oriundas de pessoas jurídicas de direito público interno, 

bem como recursos provenientes de convênios, contratos, acordos e ajustes celebrados com 

órgãos ou entidades públicas, submete-se à prestação de contas perante o TCE e tem os seus 
processos seletivos norteados pelos princípios que regem a Administração Pública. Portanto, 

pode ser enquadrada como autoridade coatora (art. 1º, § 1º, da Lei 12.016/2009). 2. Em que 
pese não se negue a rotineira aplicação do princípio da adstrição ao edital nos 

julgamentos relativos ao cumprimento das exigências formais dos certames 
públicos, não se pode olvidar que tal entendimento deve ser mitigado, quando 

evidenciado que o formalismo excessivo... afronta diretamente outros princípios de 

maior relevância, como o interesse público diretamente relacionado à amplitude 
das propostas oferecidas à Administração Pública. 3. Os termos do edital não 

podem ser interpretados com rigor excessivo que acabe por prejudicar a própria 
finalidade da licitação, restringindo a concorrência. O princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, 

e deve ser conjugado com o propósito de garantia à obtenção da proposta mais 
vantajosa ao Poder Público, o que determina que sejam relevadas simples 

irregularidades, com a observância ao principio do formalismo moderado. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

 
1 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2014-dez-12/excesso-formalismo-nao-excluir-empresa-licitacao 
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(TJ-RS - AI: 70079948345 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de 

Julgamento: 27/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 07/03/2019) 

 

“De fato, a administração não poderia prescindir do menor preço, apresentado pela 
empresa vencedora, por mera questão formal, considerando que a exigência 

editalícia foi cumprida, embora que de forma oblíqua, sem prejuízo à 
competitividade do certame. 

Sendo assim, aplica-se o princípio do formalismo moderado, que prescreve a 
adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 

segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a 

prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas ainda as 
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, tudo de acordo 

com o art. 2º, § único, incisos VIII e IX, da Lei nº 9.784/1999.” 
TCU, Acórdão n.º 7334/2009 – Primeira Câmara (Voto do Ministro Relator) 

 

“Atender, no caso em tela, à letra fria desse dispositivo, sem considerar os objetivos 
da Administração e os limites de exigência de qualificação técnica, suficientes para 

a garantia do cumprimento das obrigações, seria desbordar para o formalismo que 
se basta em si mesmo, sem ter em vista qualquer outro objetivo consentâneo com 

o interesse público. 
As exigências não devem ser desarrazoadas a ponto de comprometer a natureza de 

competição que deve permear os processos licitatórios realizados pela 

Administração Pública. Devem constituir tão somente garantia mínima suficiente 
para que o futuro contratado demonstre, previamente, capacidade para cumprir as 

obrigações contratuais. 
Esse posicionamento encontra guarida no entendimento segundo o qual a 

Constituição Federal somente autoriza exigências que configurem um mínimo de 

segurança. Portanto, não há de se admitir exigências que vão além disso com base 
no argumento de que a segurança da Administração restaria ampliada, na medida 

em que o máximo de segurança corresponderia, inequivocamente, ao máximo da 
restrição. E essa não é a solução proclamada pela Carta Magna. (...)” 

TCU, Acórdão n.º 80/2010 – Plenário (Voto do Ministro Relator) 
 

18. Outrossim, em um caso análogo ao ocorrido no presente certame, o Plenário do Egrégio Tribunal 

de Contas da União (TCU), na prolação do recente Acórdão de nº 1.211/21, entendeu que a ausência 

de documento comprobatório de condição preexistente atendida pelo licitante, que não foi juntado com 

os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, não pode ser motivo 

de desclassificação da empresa, devendo esse ser solicitado pelo Pregoeiro. Senão vejamos o voto do 

Ministro Relator, Walton Alencar Rodrigues, in verbis: 

“...deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas 

e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a 
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substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos 
arts. 8º, inciso XII, alínea “h”; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo 

que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 

8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança 
documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando 

apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de 
habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e 
avaliado pelo pregoeiro;” 

19. E continuou: 

“Em alinhamento com esse entendimento, a vedação à inclusão de documento “que 

deveria constar originariamente da proposta“, prevista no art. 43, §3º, da Lei 

8.666/1993, deve se restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no 

momento da licitação. Caso o documento ausente se refira a condição atendida pelo 
licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente com os 

demais comprovantes de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, haverá 
de ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. Isso porque admitir a juntada de 

documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da 
sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as 

licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja 

conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação, resulta em 
objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) 
sobre o resultado almejado (fim).” 

20. Ao final, citando o artigo 64 da Lei nº 14.133/21, destacou que, apesar de o dispositivo 

reproduzir a vedação a inclusão de novos documentos, prevista no artigo 43, parágrafo 3º, da Lei nº 

8.666/93, 

“deixa salvaguarda a possibilidade de diligência para a complementação de 

informações necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do 

certame, o que se alinha com a interpretação de que é possível e necessária a 
requisição de documentos para sanear os comprovantes de habilitação ou da 

proposta, atestando condição pré-existente à abertura da sessão pública do 
certame.” 

21. E finalizou citando exemplo: 

“Assim, nos termos dos dispositivos citados, inclusive do art. 64 da Lei 
14.133/2021, entendo não haver vedação ao envio de documento que não altere 

ou modifique aquele anteriormente encaminhado. Por exemplo, se não foram 

apresentados atestados suficientes para demonstrar a habilitação técnica no 
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certame, talvez em razão de conclusão equivocada do licitante de que os 

documentos encaminhados já seriam suficientes, poderia ser juntado, após essa 
verificação no julgamento da proposta, novos atestados de forma a complementar 

aqueles já enviados, desde que já existentes à época da entrega dos documentos 

de habilitação.” 

 
22. Em recente Julgado no mesmo sentido, conforme informativo de Jurisprudência #400 do TCU: 

É lícita a admissão da juntada de documentos, durante as fases de classificação ou 
de habilitação, que venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão 

pública do certame, sem que isso represente afronta aos princípios da isonomia e 

da igualdade entre as licitantes. (Acórdão n. 966/22- TCU Plenário) 

23. Como dito, frequentes as decisões do Tribunal de Contas da União que prestigiam a adoção do 

princípio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de imbróglios simples ao longo do 

procedimento licitatório. Resumidamente, o formalismo moderado se relaciona à ponderação entre o 

princípio da eficiência e o da segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos 

objetivos da busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, da garantia da isonomia 

e da promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

24. Note, Ilustre Pregoeiro, que sua utilização não significa desmerecimento ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório ou negativa da impossibilidade de a Administração Pública 

descumprir as normas e condições do Edital. Trata-se de solução a ser tomada pelo intérprete a partir 

do aparente conflito dos aludidos princípios para com os princípios da economicidade e da seleção da 

proposta mais vantajosa. O princípio do formalismo moderado HARMONIZA esses quatro outros 

princípios. 

“Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse 
público, pode o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a outros 

princípios.” 
(TCU, Acórdão n.º 119/2016 – Plenário) 

 
25. Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são incompatíveis entre si. 

Diante de um conflito de princípios – a título ilustrativo, o conflito entre os princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório e o princípio da obtenção da proposta mais vantajosa –, a adoção de um 

princípio no caso concreto não provoca a aniquilação do outro, senão vejamos: 
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“Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou 

absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas.” 
(TCU, Acórdão n.º 2302/2012 – Plenário) 

 

“A proibição de descumprimento das normas e do edital por parte da Administração 
Pública, deve se dar mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam 

o procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa.” 
(Acórdão n.º 8482/2013 – 1ª Câmara) 

 
26. Assim, resta cabalmente demonstrado, e é inconteste, o fato de que a proposta da Recorrente 

é a mais vantajosa para o MUNICÍPIO DE POTIM, não apenas por conta do aspecto qualitativo-

financeiro, mas também porque atende as disposições editalícias de maneira satisfatória, em absoluto 

prestígio não apenas aos princípios da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa. 

27. Dadas as circunstâncias fáticas, e tendo em conta tais entendimentos jurisprudenciais, segundo 

os princípios administrativos licitatórios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento 

objetivo, data maxima venia, Vossa Senhoria não encontra justificativa para a desclassificação da 

Recorrente. Precipitada a decisão, pois resta claro como águas, cristalino como cristal, que no catálogo 

apresentado pela Recorrente atende satisfatoriamente as especificações técnicas do Termo de 

Referência, indicando ainda possuir certificação EPEAT na categoria Gold. 

28. Nesse sentido, não é possível obliterar o fato inconteste de que a proposta da 

Recorrente é a mais vantajosa, na medida em que seu lance final total para o Item 01 é de 

R$ 510.469,02 (quinhentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dois 

centavos), representando, pois, uma economia de gritantes R$ 207.280,98 (duzentos e sete 

mil, duzentos e oitenta reais e noventa e oito centavos) em relação à proposta da atual 

arrematante, a empresa V3 TECNOLOGIA, 5ª (quinta) colocada no Item, cujo lance final 

total é de R$ 717.750 (setecentos e dezessete mil e setecentos e cinquenta reais). 

29. A desclassificação da Recorrente, nos moldes do justificado por Vossa Senhoria, sem a menor 

dúvida, afronta frontalmente os princípios da economicidade e formalismo moderado, e, por via oblíqua, 

a competitividade e a razoabilidade, sendo contrária, portanto, aos princípios insculpidos no artigo 3º 

da Lei n.º 8.666/93 (a Lei Geral de Licitações e Contratos), da Lei n.º 10.520/02 (o regulamento geral 
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do Pregão), da Lei n.º 10.024/19 (o Regulamento Federal do Pregão Eletrônico) e, ainda, no inciso XXI 

do artigo 37 da Constituição Federal, in verbis: 

“Lei n.º 8.666/93, art. 3o. A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 
 

“Lei n.º 10.024/19, Princípios 
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. 
§ 1º O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do 

processo de contratação, em suas dimensões econômica, social, ambiental e 
cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão de logística sustentável dos 

órgãos e das entidades. 

§ 2º As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da 

administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.” 
 

“CF/88, art. 37, inc. XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 

qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações.” 

 
30. Data maxima venia, não há razão de fato e/ou de direito para a mantença da decisão de 

desclassificação da Recorrente, visto que, conforme se atesta, não há motivação idônea para tal ato 

administrativo. Não apenas a Recorrente cumpriu, diligente e regularmente, todos os requisitos legais 

e editalícios para a apresentação de sua proposta, como, também, está disposta a oferecer modelos de 

desktops que atende os interesses da PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM em absoluto prestígio a 

todas as especificações técnicas do Termo de Referência para o Item 01, de acordo com o ponto ótimo 

do binômio “maior qualidade/menor preço”. 
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31. Imperioso salientar o fato de que, caso Vossa Senhoria, Ilustre Pregoeiro, não proceda à 

reversão da medida de desclassificação da proposta da Recorrente – o que admite-se tão somente por 

cautela e amor ao debate –, a Recorrente levará a questão para análise no Egrégio Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo – TCE/SP, em sede de controle externo, bem como para apreciação e controle 

de legalidade por intermédio de Mandado de Segurança no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo– TJSP; não querendo o fazer, todavia, em sendo necessário, fará. 

32. Sem mais delongas, por guarida em todas as suficientes razões de direito delineadas in supra, 

o Recorrente roga o que se segue. 

II. DOS PEDIDOS 

Ante as razões expostas in supra, bem como do dever do ilustre Pregoeiro de zelar 

pelo fiel cumprimento das disposições editalícias e legais pertinentes ao saudável desenvolvimento do 

certame licitatório, a Recorrente roga que Vossa Senhoria reconsidere o decisium, de forma a proceder, 

por via de consequência, à reversão da medida de desclassificação da proposta da Recorrente para o 

Item 01. 

Se assim não o fizer, que se digne Vossa Senhoria a encaminhar o presente Recurso 

Administrativo à Autoridade Superior competente para conhecê-lo e, certamente, dar-lhe provimento. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Brasília- DF, 09 de junho de 2022. 

Atenciosamente,  

 

VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA 
FELIPE GONÇALVES NOVA DA COSTA 

SÓCIO 
CPF 029.555.641-25 
RG 2673712 SSPDF 
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OVERVIEW

1. Power button 8. Line-out (3.5mm)

2. Card reader 9. 2x DisplayPort

3. Microphone (3.5mm) 10. HDMI

4. Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 11. Serial

5. USB-C 3.2 Gen 1 12. Ethernet (RJ-45)

6. 2x USB 3.2 Gen 1 13. 4x USB 2.0

7. 2x USB 3.2 Gen 2 14. Power connector

Notes: 
• More ports are available through the optional expansion cards (not shown on the sample product above)
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PERFORMANCE
Processor
Processor Family
AMD Athlon™ or AMD Ryzen™ 3 / 5 / 7 / 9 Processor

Processor**

Processor Name Cores Threads Base 
Frequency

Max 
Frequency Cache Memory 

Support Processor Graphics

AMD Athlon Silver 
3050GE 2 4 3.4GHz 3.4GHz 1MB L2 / 4MB 

L3 DDR4-2666 AMD Radeon™ 
Graphics

AMD Athlon Gold 
PRO 3150G 4 4 3.5GHz 3.9GHz 2MB L2 / 

4MB L3 DDR4-2933 AMD Radeon Graphics

AMD Ryzen 3 3200G 4 4 3.6GHz 4.0GHz 2MB L2 / 
4MB L3 DDR4-2933 AMD Radeon Vega 8 

Graphics

AMD Ryzen 3 4300G 4 8 3.8GHz 4.0GHz 2MB L2 / 
4MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon Graphics

AMD Ryzen 3 5300G 4 8 4.0GHz 4.2GHz 2MB L2 / 
8MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon Graphics

AMD Ryzen 3 PRO 
4350G 4 8 3.8GHz 4.0GHz 2MB L2 / 

4MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon Graphics

AMD Ryzen 3 PRO 
5350G 4 8 4.0GHz 4.2GHz 2MB L2 / 

8MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon Graphics

AMD Ryzen 5 4600G 6 12 3.7GHz 4.2GHz 3MB L2 / 
8MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon Graphics

AMD Ryzen 5 5600G 6 12 3.9GHz 4.4GHz 3MB L2 / 
16MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon Graphics

AMD Ryzen 5 PRO 
3350G 4 8 3.6GHz 4.0GHz 2MB L2 / 

4MB L3 DDR4-2933 AMD Radeon Vega 11 
Graphics

AMD Ryzen 5 PRO 
3400G 4 8 3.7GHz 4.2GHz 2MB L2 / 

4MB L3 DDR4-2933 AMD Radeon Vega 11 
Graphics

AMD Ryzen 5 PRO 
3600 6 12 3.6GHz 4.2GHz 3MB L2 / 

32MB L3 DDR4-3200 -

AMD Ryzen 5 PRO 
4650G 6 12 3.7GHz 4.2GHz 3MB L2 / 

8MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon Graphics

AMD Ryzen 5 PRO 
5650G 6 12 3.9GHz 4.4GHz 3MB L2 / 

16MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon Graphics

AMD Ryzen 7 4700G 8 16 3.6GHz 4.4GHz 4MB L2 / 
8MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon Graphics

AMD Ryzen 7 5700G 8 16 3.8GHz 4.6GHz 4MB L2 / 
16MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon Graphics

AMD Ryzen 7 PRO 
3700 8 16 3.6GHz 4.4GHz 4MB L2 / 

32MB L3 DDR4-3200 -

AMD Ryzen 7 PRO 
4750G 8 16 3.6GHz 4.4GHz 4MB L2 / 

8MB L3 DDR4-3200 AMD Radeon Graphics

AMD Ryzen 7 PRO 
5750G 8 16 3.8GHz 4.6GHz 4MB L2 / 

16MB L3 DDR4 3200 AMD Radeon Graphics

AMD Ryzen 9 PRO 
3900 12 24 3.1GHz 4.3GHz 6MB L2 / 

64MB L3 DDR4-3200 -

Operating System
Operating System**

Windows® 11 Pro 64•
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Windows 11 Home 64•
Windows 11 DG Windows 10 Pro 64•
Windows 10 Pro 64•
Windows 10 Home 64•
Windows 10 IoT Enterprise•
Ubuntu Linux•
No operating system•

Graphics
Graphics**[2]

Graphics Type Memory Connector Max Resolution Key 
Features

AMD Radeon 
Graphics Integrated Shared 2x DisplayPort™ 1.4, 1x 

HDMI® 1.4
4096x2160@60Hz(DP), 
4096x2160@24Hz(HDMI) DirectX® 12

AMD Radeon Vega 8 
Graphics Integrated Shared 2x DisplayPort 1.4, 1x 

HDMI 1.4
4096x2160@60Hz(DP), 
4096x2160@24Hz(HDMI) DirectX 12

AMD Radeon Vega 
11 Graphics Integrated Shared 2x DisplayPort 1.4, 1x 

HDMI 1.4
4096x2160@60Hz(DP), 
4096x2160@24Hz(HDMI) DirectX 12

AMD Radeon 520 Discrete 2GB 
GDDR5 2x DP 1.2 4096x2160@60Hz(DP) DirectX 12

AMD Radeon RX 
550X Discrete 4GB 

GDDR5 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4 4096x2160@60Hz(HDMI), 
3840x2160@60Hz(DP) DirectX 12

Notes:
The information of integrated graphics are not applicable for the models without integrated graphics (for the details, please refer to 
processor section)

1. 

AMD Radeon 520 is not available for MT 11R7 / 11R8 / 11R9 / 11RA2. 

Monitor Support
Monitor Support
Supports up to 3 independent displays via onboard ports (HDMI and 2x DisplayPort), more displays support via discrete 
graphics

Chipset
Chipset
AMD PRO 565 chipset

Memory[1]

Max Memory[2]

Up to 128GB DDR4-3200

Memory Slots
Four DDR4 DIMM slots, dual-channel capable

Memory Type**[3]

DDR4-1866•
DDR4-2133•
DDR4-2400•
DDR4-2666•
DDR4-3200•

Notes:
Recommend to choose the models with more than 4GB for better performance and experience1. 
The max memory is based on the test results with current Lenovo® memory offerings. The system may support more memory as the 
technology develops.

2. 

Installed memory is actually 3200MHz, but may run at 1866MHz, 2133MHz, 2400MHz or 2666MHz depending on the memory support 
capability of processor

3. 

Storage
Storage Support
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Up to three drives, 1x 2.5"/3.5" HDD + 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD 
• 2.5" HDD up to 1TB each 
• 3.5" HDD up to 2TB 
• M.2 SSD up to 2TB

Storage Type***

Disk Type Interface RPM Security

2.5" SATA HDD SATA 6Gb/s 7.2K -

3.5" SATA HDD SATA 6Gb/s 7.2K -

M.2 2242 SSD PCIe® NVMe®, PCIe 3.0 x2 - -

M.2 2242 SSD PCIe NVMe, PCIe 3.0 x4 - -

M.2 2280 SSD PCIe NVMe, PCIe 3.0 x4 - Opal

RAID
RAID 0/1 support for HDDs (RAID preset only available via special bid model)

Removable Storage
Optical**

DVD-ROM, SATA 1.5Gb/s, slim (9.0mm)•
DVD burner (DVD±RW), SATA 1.5Gb/s, slim (9.0mm)•
None•

Card Reader
3-in-1 card reader (SD, SDHC, SDXC)•
No card reader•

Multi-Media
Audio Chip
High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC623-CG codec

Speakers
Single speaker, 1W x1•
No speakers•

Power Supply
Power Supply**

Power Type Efficiency Key Features

180W Fixed 85% -

260W Fixed 85% 100-240V, 50-60Hz

310W Fixed 92% 100-240V, 50-60Hz

DESIGN
Input Device
Keyboard**

Lenovo Calliope Keyboard (USB connector), black•
Lenovo Calliope Wireless Keyboard (2.4GHz via USB receiver), black•
Lenovo Traditional Keyboard (USB connector), black•
No keyboard•

Mouse**
Lenovo Calliope Mouse (USB connector), black•
Lenovo Calliope Wireless Mouse (2.4GHz via USB receiver), black•
Lenovo Fingerprint Mouse (USB connector), Windows Hello support, black•
No mouse•

Mechanical
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Form Factor
SFF (8.2L)

Dimensions (WxDxH)

Models Dimensions

All models 93 x 298 x 340 mm (3.6 x 11.7 x 13.4 inches)

Weight

Models Weight

All models 5.3 kg (11.7 lbs)

Case Color
Black

Bays
1x 2.5" disk bay (bay comes with disk)•
1x 3.5" disk bay•
1x slim ODD bay•

Expansion Slots
One PCIe 3.0 x1, low-profie (length < 155mm, height < 68mm)•
One PCIe 3.0 x16, low-profie (length < 155mm, height < 68mm)•
Two dummy slots, only brackets for optional port extension•
Two M.2 slots (one for WLAN, one for SSD)•

EOU
EOU design for chassis open, M.2 SSD, HDD, ODD, memory, and PCIe extension card

Stand
Vertical stand•
No stand•

Others
(Optional) Dust filter•
Supports Smart Power On•

CONNECTIVITY
Network[1]

Onboard Ethernet**
Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111EPV, 1x RJ-45, supports Wake-on-LAN•
Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111HN, 1x RJ-45, supports Wake-on-LAN•

Optional Ethernet**[2]

Gigabit Ethernet, Bitland BN8E88, 1x RJ-45, PCIe x1•
Gigabit Ethernet, Bitland RTL8111FP, 1x RJ-45, PCIe x1•
No optional Ethernet•

WLAN + Bluetooth®**
Mediatek Wi-Fi® 6 MT7921, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.2, M.2 Card•
Realtek RTL8822CE, 802.11ac Dual Band 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.0, M.2 card•
Realtek RTL8852AE, Wi-Fi 6, 802.11ax Dual Band 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.2, M.2 card•
Intel® Wireless-AC 9260, 802.11ac Dual Band 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.0, M.2 card•
No WLAN and Bluetooth•

Notes:
This system does not support Power Over Ethernet (PoE). If the system is used in a PoE environment, then a Network Isolator is 
required to prevent possible damage to the system, PoE equipment, or both.

1. 

RTL8111FP is not available for AP countries2. 

Ports[1]

Front Ports
2x USB 3.2 Gen 1•
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2x USB 3.2 Gen 2•
1x USB-C 3.2 Gen 1•
1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)•
1x microphone (3.5mm)•

Optional Front Ports
1x card reader•
None•

Rear Ports[2]

4x USB 2.0•
1x HDMI•
2x DisplayPort•
1x serial (9-pin)•
1x Ethernet (RJ-45)•
1x line-out (3.5mm)•

Optional Rear Ports***
2x USB 3.2 Gen 1 (via 2-port USB expansion card, PCIe x1)•
2x USB-C 3.2 Gen 2 (via 2-port USB-C expansion card, PCIe x4)•
1x serial•
1x parallel•
None•

Notes:
The transfer speed of following ports will vary and, depending on many factors, such as the processing speed of the host device, file 
attributes and other factors related to system configuration and your operating environment, will be slower than theoretical speed. 
USB 2.0: 480 Mbit/s; 
USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps, formerly USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1): 5 Gbit/s; 
USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps, formerly USB 3.1 Gen 2): 10 Gbit/s; 
USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps): 20 Gbit/s; 
Thunderbolt™ 3: 40 Gbit/s; 
FireWire 400: 400 Mbit/s; 
FireWire 800: 800 Mbit/s

1. 

For video ports on discrete graphics, please see graphics section2. 

Monitor Cable
Monitor Cable***

DP to dual DP dongle•
DP to DVI-D dongle•
DP to HDMI 1.4 dongle•
DP to VGA cable (1.5M)•
DP to VGA dongle•
HDMI to HDMI cable (1.5m)•
HDMI to VGA dongle•
No monitor cable•

SECURITY & PRIVACY
Security
Security Chip
Discrete TPM 2.0, TCG certified

Physical Locks
(Optional) E-lock•
(Optional) Smart Cable Clip•
Kensington® Security Slot•
Padlock Loop•

Chassis Intrusion Switch
Chassis intrusion switch•
No chassis intrusion switch•

Fingerprint Reader
Touch style fingerprint reader on mouse•
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No fingerprint reader•

BIOS Security
Administrator password•
Power-on password•
Hard disk password•
Boot sequence control•
Boot without keyboard and mouse•
Smart USB protection (allows keyboard / mouse only, blocks all storage devices)•
Individual USB port disablement•

MANAGEABILITY
System Management
System Management[1]

DASH 1.2•
Non-DASH•

Notes:
DASH 1.2 is an optional feature for the selected MTs, MT 11W1 / 11W2 / 11W3 / 11W4 do not support DASH.1. 

SERVICE
Warranty
Base Warranty**[1]

1-year depot service•
1-year limited onsite service•
3-year limited onsite service•
No base warranty•

Notes:
More information of warranty policy, please access https://pcsupport.lenovo.com/warranty1. 

ENVIRONMENTAL
Operating Environment
Temperature

Operating: 5°C (41°F) to 35°C (95°F)•
Storage: -40°C (-40°F) to 60°C (140°F)•

Humidity
Operating: 20% to 80%•
Storage: 10% to 90%•

Altitude
Operating: 0 m (0 ft) to 3048 m (10,000 ft)•
Storage: 0 m (0 ft) to 12192 m (40,000 ft)•

CERTIFICATIONS
Green Certifications
Green Certifications[1]

(Optional) EPEAT™ Gold•
(Optional) ENERGY STAR® 8.0•
ErP Lot 3•
TCO Certified 8.0•
RoHS compliant•
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Notes:
ENERGY STAR 8.0 and EPEAT are only available for selected MTs1. 

Other Certifications
Other Certifications

(Optional) TÜV Rheinland® Low Noise•
(Optional) TÜV Rheinland Ultra Low Noise•

Mil-Spec Test
MIL-STD-810H military test passed (Low Pressure [Altitude], High Temperature, Low Temperature, Temperature Shock, 
Humidity, Sand and Dust, Vibration, Shock, Fungus, Solar Radiation)

 
 

Feature with ** means that only one offering listed under the feature is configured on selected models.•

Feature with *** means that one or more offerings listed under the feature could be configured on selected 

models.

•

Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without notice. Lenovo is not 

responsible for photographic or typographical errors. LENOVO PROVIDES THIS PUBLICATION “AS IS,” 

WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES 

OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow 

disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore this disclaimer may not apply to 

you.

•

The specifications on this page may not be available in all regions, and may be changed or updated without 

notice.

•

 
 

ThinkCentre M75s Gen 2

PSREF
Product Specifications
Reference

8 of 9ThinkCentre M75s Gen 2 - March 25 2022



ThinkCentre M75s Gen 2

PSREF
Product Specifications
Reference

9 of 9ThinkCentre M75s Gen 2 - March 25 2022


