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De: ASSESSORIA JURÍDICA 

Para: GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO - GNU 

 

PARECER JURÍDICO 
 

I.  Aporta a esta Consultoria, para análise e parecer, Recurso 

apresentado pela empresa WISERSOFT TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 

(CNPJ nº 10.372.735/0001-08), contra a sua DESCLASSIFICAÇÃO do Pregão 

Eletrônico nº 002/2022 realizado pelo Grêmio Náutico União (GNU). 

 
Em suas razões, insurge-se alegando ter apresentado um produto 

superior ao indicado no Termo de Referência. Pontualmente, estas são as razões 

de Recurso: 

No item 1.1 do Termo de Referência na tabela referente ao Lote 2, na 
coluna “Descrição/Especificação Técnica”, última linha, diz “Igual 
ou superior à marca Lobster Sports Elite Liberty EL0”.  

Entendemos que a Wiseball Tênis Pro 18Ah é superior ao modelo 
da Lobster. Não existem máquinas de lançar bolas de tênis, de 
diferentes fabricantes, que sejam exatamente iguais umas as outras. 
O que existe são máquinas equivalentes ou superiores em 
funcionalidades.  

Com exceção da capacidade do cesto de bolas (requisito pela a 
Wisersoft foi desclassificada), todas as demais características e 
funcionalidades são iguais e ou superiores ao da Elite Liberty EL0.  

Por exemplo, a Wiseball Tênis Pro 18Ah permite maior autonomia 
de treino, até 6h; atinge velocidades de lançamentos maiores, até 
130Km/h, possui ajuste eletrônico de altura (na Liberty o ajuste é 
manual), possui mais níveis de ajuste de efeitos, 127 para Top e 126 
para Back Spin, enquanto que a Elite Liberty EL0 da Lobster possui 
somente 6 níveis (3 para Top e 3 para Back). (gn) 

 

Oportunizada a apresentação de CONTRARRAZÕES, a empresa 

MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI (CNPJ nº 18.472.961/0001-

64), na condição de 2ª classificada, declinou do direito. 

É o sucinto relato. Passa-se à análise.  
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II.    Razão assiste à empresa Recorrente. 

 

Em que pese a capacidade do cesto de bolas da máquina Wiseball 

Tênis Pro 18Ah (125 bolas) ser inferior à capacidade exigida no Termo de Referência 

– “Igual ou superior à marca Lobster Sports Elite Liberty EL0” (150 bolas), e por 

isso estar correta a desclassificação levada a efeito pelo Pregoeiro, a análise 

técnica realizada evidencia que o equipamento ofertado é superior ao exigido no 

certame. 

 
Do LAUDO TÉCNICO expedido pelo Coordenador de Tênis do GNU, 

Sr. Rodrigo Borges Silveira, é possível extrair que o ponto objeto da 

desclassificação – capacidade do cesto de bolas – “não interfere no padrão 

qualitativo e quantitativo do treinamento”. 
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De igual forma, o Coordenador da modalidade esportiva reafirma que 

“o equipamento julgado e indeferido, atende as necessidades da modalidade de 

tênis, conforme já justificado anteriormente, quando ocorreu a pesquisa de 

preços”. Ou seja, se o equipamento foi aceito para a formação do preço de 

referência, também possui condições de atender a contratação. 

 

Além disso, o LAUDO TÉCNICO também confirma os destaques 

feitos pela Recorrente, no que respeita à maior autonomia de treino (até 6 horas); 

à maior velocidade de lançamento (até 130 km/h); e o ajuste eletrônico de altura 

(quando o exigido foi manual).  

 

Em suma, a análise técnica do equipamento ofertado denota a sua 

condição de superioridade ao modelo exigido no Termo de Referência - marca 

Lobster Sports Elite Liberty EL0, ensejando a sua aceitação. 

 

III.    ANTE O EXPOSTO, não vislumbra esta Assessoria Jurídica motivos 

para a manutenção da decisão de desclassificação da Empresa WISERSOFT 

TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA (CNPJ nº 10.372.735/0001-08), pelo que 

OPINA pela PROCEDÊNCIA DO RECURSO, com a consequente declaração da 

Recorrente como vencedora do Lote 02 – Máquina de atirar bolas do Pregão 

Eletrônico nº 002/2020 do Grêmio Náutico União (GNU). 

 

S.M.J., é o parecer. 

Porto Alegre|RS, 05 de abril de 2022. 

 

 

 
___________________________ 
MÁRCIA STURM TRUCULO 

OAB|RS 53.764 
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