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PROCESSO N° : 21.0.000000831-9 PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 29/2021 - remarcação ASSUNTO : Resposta a Impugnação formulada por 4U Digital Comércio e Serviços Eireli. Versa o presente
sobre impugnação ao Edital de Licitação, referente ao Pregão Eletrônico nº 29/2021, que tem por objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de
tecnologia da informação de natureza permanente para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. 1. RELATO SINTÉTICO Trata-se de impugnação ao instrumento
convocatório formulado por , 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CPNJ nº 21.982.891/0001-07 alegando, em resumo, que o edital do certame, detalha as características técnicas que
implicam em uma limitação quanto à oferta de fornecedores, levando a uma aquisição mais onerosa à Defensoria Pública do Estado do Tocantins E que pequenas e sutis alterações nos requisitos
técnicos trariam ampliação da disputa, favorecendo a busca e seleção da proposta mais vantajosa, gerando economia ao erário público. Por fim, pugna pela alteração do Edital quanto às exigências
no termo de referência, especificamente aos itens 07 e 08. 2. DAS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE 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 lhe são
correlatos (art. 3º da Lei de Licitações). Assim, conclui-se que é dever da autoridade zelar pela legalidade, eficiência, moralidade, economicidade, probidade, razoabilidade, proporcionalidade e
outros valores prestigiados pelo sistema normativo e se tal procedimento apresentar qualquer irregularidade deve referida autoridade se pronunciar. 3. ANÁLISE Preliminarmente, cumpre-nos
destacar que a elaboração do Instrumento Convocatório do Pregão Eletrônico em tela foi realizada de acordo com as especificações do setor demandante e tendo em vista que as razões de
impugnação são de natureza específica da Diretoria de Tecnologia da Informação , destaco, que os autos foram remetidos, e que a referida Diretoria de TI considerou os requerimentos interpostos
improcedentes. Cumpre informar que os aspectos impugnados são totalmente técnicos e que, portanto, a Pregoeira buscou subsídios para o seu julgamento na área técnica responsável pela
elaboração das especificações e exigências pertinentes. O convencimento da Pregoeira formou-se nos quesitos técnicos com base exclusivamente nas explicações fornecidas. Cabe a esta pregoeira
a transcrição na integra da manifestação da Diretoria de Tecnologia da Informação, vejamos : Em resposta ao pedido de impugnação da empresa 4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, não
podemos deixar de registrar nas especificações publicadas, de qualquer referência ao padrão dos ´drivers" a serem utilizados nos scanners especificados, uma vez que estes componentes são
essenciais para a qualificação de produto que utilize "tecnologia aberta", entendendo-se como tal, aquela que não imponha limites ao uso de outros produtos de hardware ou software que precisem
ser utilizados na montagem de soluções ou softwares aplicativos. Como é do conhecimento de Vossa Senhoria os "drivers" ISIS e TWAIN são padrão no mercado mundial e possibilitam a o uso de
inúmeros aplicativos de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED, soluções de Enterprise Content Manager – ECM, tais como: soluções de captura e indexação de imagens (centralizada e
distribuída) em modo local ou via WEB, softwares de leitura de código de barras convencional e QRCode para indexação das imagens digitalizadas, conexão com aplicativos de Gerenciamento
Eletrônico de Documentos etc... Tais "drivers" (ISIS e TWAIN) equipam a maioria esmagadora dos scanners disponíveis no mercado mundial e são disponibilizados por TODOS os fabricantes de
scanners do mundo, para que os usuários de seus produtos não tenham inviabilizada a implantação de uma aplicação pela impossibilidade de conexão do scanner de sua fabricação com os
softwares e ferramentas avançadas de captura de imagens disponíveis no mercado, uma vez que os desenvolvedores desses produtos utilizam estes "drivers" exatamente por serem estes
dispositivos, os padrões do mercado mundial. Assim, considerando que a ausência destes componentes (drivers e ISIS e TWAIN), das especificações publicadas no Edital em comento, impedem a
aplicação dos scanners em contratação, à quase totalidade dos produtos de software de GED/ECM e ferramentas de captura disponíveis no mercado e que, eventualmente, necessitem ser utilizados
nas soluções de GED/ECM, permitindo que os equipamentos sejam flexíveis o bastante para serem utilizados nas mais variadas aplicações, de modo a que não necessitem ser substituídos em curto
espaço de tempo. Segue links modelos compatíveis com as descrições exigidas no certame. https://www.canon.com.br/arquivo.aspx?arquivo=/upload/produto/647/download/dr-c240.pdf
https://www.alarisworld.com/-/media/static-picturepark-assets/kaimresources/desktop-capture/sage-s2000/111069-1--111069kodak-s2000-brochure011521pdf.pdf?sc_lang=pt-
br&dtg=20211209210733 https://www.avision.com.br/scanners-de-documentos/scanner-avision-av332u https://www.fujitsu.com/br/products/computing/peripheral/scanners/fi/workgroup/fi7140/
Ficando assim inalterados, por entender que as principais fabricantes possuem equipamentos compatíveis com o descrito no edital, o que não implicará na diminuição da competitividade no
certame, uma vez que vários fornecedores/representantes estão aptos a participar do pregão, possibilitando ampla concorrência. MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 Após a manifestação
do setor responsável pela elaboração do termo de referencia, de onde extrai-se a exigência, que é o objeto do questionamento pela recorrente, julgo interessante algumas considerações adicionais.
Cumpre esclarecer que conforme manifestação do setor demandante, a exigência supracitada trata-se de condição técnica, e será observada no momento da análise das especificações do objeto
ofertado. É importante destacar que em procedimento licitatório todas as exigências estão subordinadas, além de outros, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. As exigências não
podem ultrapassar os limites da razoabilidade e estabelecer cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo. Devem restringir-se apenas ao necessário para cumprimento do objeto
licitado, para que Administração busque a contratação mais eficiente e vantajosa, tanto em termos de economicidade como de qualidade. No caso concreto objeto da presente impugnação, o setor
demandante manifestou-se no sentido de não acolhê-lo. Isso porque, demonstrou que a exigência no momento da análise da especificação técnica é importante para a Administração, visando
garantir que os produtos ofertados atendam às normas, garantindo aquisições eficazes e econômicas. Aqui vale frisar novamente o que foi considerado pelo setor demandante em sua manifestação,
quando falamos em restrição ao caráter competitivo , que não é absoluto, representando essencialmente a expressão sintetizada de uma orientação vista em caráter de generalidade, a admitir, por
óbvio, preferências técnicas que visem o atendimento ao interesse da Administração, como é o caso. Esse é o entendimento da doutrina jurídica e da jurisprudência do Tribunal de Contas da União,
a exemplo dos Acórdãos nº 3.274/2011 e 1.890/2010. As especificação do objeto foram debatidas pela área requisitante, na fase interna. Trata-se de ato discricionário da Administração Pública,
que conhece suas demandas. Portanto, é a Administração Pública a legitimada a decidir a melhor maneira para a satisfação de seus interesses. Diante disto, vamos nos valer das lições do mestre
Marçal Justen Filho: A atividade administrativa, ao longo da licitação, reflete o exercício de competências criadas e disciplinadas por lei. Mas pode a lei tanto disciplinar antecipadamente de modo
exaustivo o conteúdo e as condições da atividade administrativa (competência vinculada) como atribuir ao agente estatal uma margem de autonomia de escolha em face do caso concreto
(competência discricionária). ... Já a competência discricionária envolve uma disciplina legal não-exaustiva. O agente recebe o poder jurídico de escolher entre diversas alternativas, incumbido-lhe
realizar uma avaliação quanto à solução mais satisfatória para o caso concreto. ... Reservou-se à Administração a liberdade de escolha do momento da realização da licitação, do seu objeto, da
especificação, de condições de execução, das condições de pagamento, etc. Essa competência discricionária exercita-se no momento preparatório e inicial da licitação. Uma vez realizada essas



escolhas, exaure-se a discricionariedade e não mais pode ser invocada – ou mais corretamente, se a Administração pretender renovar o exercício dessa faculdade, estará sujeita a refazer toda a
licitação. (JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão: comentários à legislação do pregão comum e eletrônico. São Paulo: Dialética, 2013) (grifos nossos) Cabe à Administração Pública, utilizando-se das
prerrogativas que lhe são conferidas diante do poder discricionário, decidir qual a melhor maneira de alcançar seus objetivos institucionais, sendo de sua competência a definição de todas as
exigências do instrumento convocatório. Pode-se afirmar que a Administração Pública, ao definir o objeto, a especificação, requisitos de participação ou os critérios de seleção do vencedor no
instrumento convocatório exerce seu juízo de conveniência e oportunidade, conferido por Lei Com efeito, a qualidade e excelência dos objetos serão aferidas pelas especificações mínimas do
equipamento e do que dele se espera, de sorte que o cerne é o resultado efetivamente pretendido, a despeito da marca ou modelo do equipamento. 4. CONCLUSÃO Diante do exposto conheço
impugnação, mantendo, contudo, incólume o instrumento convocatório, nos termos da motivação supra. A resposta será publicada no site oficial da Defensoria Pública do Estado e no portal de
compras governamentais – Comprasnet. Palmas, 10 de dezembro de 2021. Andreia Machado R. Silva Pregoeira
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