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RESPOSTA

Trata-se do pedido de esclarecimento formulado pela empresa VISÃO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA, referente ao Pregão Eletrônico nº 22/2022, cujo objeto
é a eventual aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação - TIC de natureza permanente e de consumo para atender as necessidades da
Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
 
1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Prezado Pregoeiro,
 
A Visão Global Tecnologia Ltda, CNPJ 16.598.015/0001-33, vem tempestivamente solicitar o seguinte esclarecimento:
 
- HEADSET USB itens 7:
 
Questionamento: "Dispositivos headset com conexão USB não são passíveis de homologação na ANATEL. Desta forma, entendemos que este item deve ser
desconsiderado. Está correto o nosso entendimento?"
 
2. RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Os autos do processo foram encaminhados ao setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, a fim de subsidiar a presente resposta, com fundamento
no disposto no artigo 17 do Decreto 10.024/2019, bem como subitem 23.6 do Edital.

Em atenção ao E-mail referente ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa VISÃO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA (evento nº 0665898), com o intuito de sanar o
mencionado pedido, esta Diretoria de Tecnologia da Informação traz a seguinte explicação concernente ao item 07, do Termo de Referência (evento nº 0645855), o qual
especifica a aquisição de fones de ouvido do tipo headset com conexão USB, portanto nota-se que no subitem 1.14, da especificação técnica, cita como exigência a
homologação do anunciado equipamento junto a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, no entanto, ressaltamos que os referidos fones de ouvido/headsets com fio
"não são homologados" pelo Órgão Regulador supracitado.

Segundo o site1 da Empresa Master, a qual foi designada pela ANATEL para exercer a função de organismo certificador de produtos de telecomunicações, evidencia-se que os
dispositivos eletrônicos sem funcionalidade de comunicação não precisam do selo ANATEL. Os quais dentre eles destacam-se:
· Reprodutores de mídia sem transmissão por wi-fi ou bluetooth;

· Fones de ouvido com fio;
· Alto-falantes com fio;
· Lentes externas para câmeras;

· Cartões de memória;
· Equipamentos de GPS sem tecnologia de transmissão de dados;
· Dispositivos infravermelho, como os controles remotos;

· No-Breaks;
· Receptores de sinais de rádio AM/FM;
· Cabos carregadores que não forem dedicados a telefones celulares específicos.

Salientamos que, a “Lista de Referência de Produtos para Telecomunicações” anexa ao Ato nº 7280, de 26 de novembro de 20202 da ANATEL, constam elencados os
EQUIPAMENTOS TERMINAIS IP (COM FIO E SEM FIO), conforme imagem discriminada abaixo:
 

 
Ressaltamos, ainda, que dentre os tipos de produtos que são considerados como EQUIPAMENTOS DE TERMINAIS IP (COM FIO E SEM FIO), destaca-se o tipo
“Equipamentos para telecomunicações com interface USB” diferentemente dos fones de ouvido do tipo headset com conexão USB, são equipamentos que emitem e/ou
recebem sinais eletromagnético e que necessitam de cabos e conectores indispensáveis para o seu funcionamento, como exemplo, telefones celulares.
 

Destarte, ainda no ensejo de elencar os tipos de equipamento que necessitam ou não de homologação enfatizam-se:
· equipamentos para acesso a conteúdo multimídia em televisores, popularmente conhecidos como TV Box;
· ponto de acesso sem fio / access point;

· switch e roteador;
· celular e tablet;
· drone;

· mouse sem fio;
· teclado sem fio;



· fones de ouvido sem fio;
· relógios inteligentes;

· placas de circuito impresso com interfaces sem fio para pesquisa e desenvolvimento (produtos não acabados).

Por conseguinte, os produtos supracitados são alguns exemplos de produtos relacionados na DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE USO PRÓPRIO3.
 

Em conformidade com as informações explicitadas, justificamos que a referenciada exigência trata-se de um equívoco na elaboração do mencionado Termo de Referência, pelo
exposto informamos que o entendimento explanado pela citada Empresa está apropriado.
 
Posto isso, volvam-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para prosseguimento do feito.

 
Diretoria de Tecnologia da Informação
Em complementação ao Despacho DTI (evento nº 0666469), a exigência da homologação junto a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, deve ser desconsiderada
para o do Termo de Referência (evento nº 0645855), tendo em vista somente ao equivoco já mencionado e que a sua retirada dos termos do edital não afeta a formulação de
proposta.

 
 
Posto isso, volvam-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para prosseguimento do feito.

 
Diretoria de Tecnologia da Informação.
 

 
3. CONCLUSÃO
Diante da manifestação, do setor demandante acreditamos ter prestado satisfatoriamente o esclarecimento solicitado sendo que a referida informação será
publicada no portal de Compras e da Defensoria.

Documento assinado eletronicamente por DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a), em 06/07/2022, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador 0666876 e o código CRC
DFAD8BC7.
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