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CONTRARRAZÃO :
A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

PROCESSO INTERNO: 22.0.000000365-8
PREGÃO ELETRÔNICO: nº 22/2022

DEFESA PREVIA À RECURSO

MH2 TELECOM LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 46.624.951/0001-32 e situada a
Rua Francisco Eugênio, 268 – sala 824 – São Cristóvão – Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20941-120, com o costumeiro
acatamento vem, por seu representante legal, apresentar DEFESA PRÉVIA, que faz nos seguintes termos:

BREVE SÍNTESE

A MH2 TELECOM LTDA do Pregão Eletrônico nº 22/2022, cujo objeto da presente licitação é o REGISTRO DE
PREÇOS para 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, sendo
declarado vencedor dos itens 3, 4, 5 e 6.

Ocorre que a empresa TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA TODOS EIRELI (TIC4ALL), interpôs
resumidamente o seguinte recurso:

“Na documentação enviada para os ITENS 03 e 04, a empresa RECORRENTE, ofertou o equipamento da fabricante
KHOMP, modelo UMG FXS 240, sendo este apto e atendendo plenamente às exigências do termo de referência.
Contudo, após análise e parecer do setor DEMANDANTE ficou constatado, de maneira equivocada, que o mesmo
não tem suporte a VLAN, já que esta condicionante é a que é exigida no item 1.5 do termo de referência para os
itens 3 e 4 do objeto.

Na oportunidade do cadastro do produto para estes itens, foi anexado o datasheet do equipamento, documento
este que informa, de uma maneira resumida, as características e funcionalidades do mesmo. Compreendemos que
no datasheet esta informação não é apresentada, porém acreditamos que uma simples diligência, conforme
recomenda o edital no item 9.3.1, não acarretaria esta decisão de recusa da proposta, que motivou a apresentação
deste recurso.

A informação de suporte à VLAN pode ser confirmada com o manual de instruções do equipamento (pág. 19), que
segue anexo a este recurso, bem como uma declaração da fabricante KHOMP que corrobora esta justificativa de
atendimento.”.

..........

Por essas razões que buscamos nossa defesa, que se faz pelos fundamentos a seguir:

Trata-se de uma forma desesperada e descabida da TIC4ALL em tumultuar o edital da DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO TOCANTINS e da decisão do corpo técnico desse respeitado órgão para justificar a falta de
conhecimento técnico. Vamos aos fatos:

A TIC4ALL teve a mesma oportunidade inicial de todas as empresas participantes do certame, para anexar os
documentos necessários para a comprovação dos requisitos técnicos solicitados e diante desta oportunidade,
anexou o datasheet da gateway do fabricante KHOMP, modelo UMG FXS 240.

Ocorre que além não comprovação da exigência técnica do item 1.5 do termo de referência (“DEVERÁ SUPORTAR
VLAN”), mais grave ainda apresenta um equipamento que comprovadamente informado no datasheet só possui 10
contas SIP, quando o termo de referência no item 1.2 solicita claramente 24 contas SIP.

Fica comprovado o equivoca, pois o próprio datasheet menciona em seu cabeçalho que o equipamento possui 24
canais FXS e 24 canais VoIP e mais abaixo informa que o produto tem “suporte para até 10 contas SIP”.

Ora um equipamento que possui 24 portas FXS e 10 contas SIP, não atende ao edital, pois o mesmo precisa que as
24 portas FXS tenham comunicação SIMULTANEA com 24 contas SIP e na verdade o equipamento ofertado pela
TIC4ALL possui capacidade para apenas 10 contas SIP SIMULTANEA conforme o datasheet.

Vamos um pouco mais além, no termo de referência no item 1.6 diz que “deverá possuir suporte a QoS” e em
nenhum local do datasheet consta tal recurso.

DOS PEDIDOS

Diante dos fatos apresentados, fica comprovado que a empresa TIC4ALL não possui conhecimento técnico
suficiente a tenta desesperadamente a aceitação do seu produto que comprovadamente não atende as exigências
do edital.

ISTO POSTO, diante do pleno interesse da empresa em colaborar para esclarecimento dos fatos, demonstração
inequívoca de boa fé e atender plenamente o objeto, REQUER o recebimento da presente DEFESA PRÉVIA, que a
acertada desclassificação da empresa TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA TODOS EIRELI seja



mantida.

Nestes termos, pede deferimento

MH2 TELCOM LTDA.
E-mail: comercial@mh2telecom.com.br
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