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PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA.
(‘RECORRIDA’ ou ‘PHONOWAY’), já qualificada, representada na forma de seu
contrato social, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria apresentar
CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo interposto por TECNOLOGIA,
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA TODOS EIRELI (‘RECORRENTE’ ou
‘TIC4ALL’), o que faz consubstanciada pelas relevantes razões de fato e de direito a
seguir expostas.

Trata-se de certame licitatório com vistas à aquisição de equipamentos de
tecnologia da informação e comunicação, conforme Termo de Referência anexo ao Edital,
para atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.

Tendo sido habilitada e classificada em primeiro lugar a proposta da ora
peticionária para os itens nº 5 e 6, a TIC4ALL interpôs o recurso administrativo ora
contrarrazoado, o qual não expressa mais do que o seu inconformismo com o
acertadíssimo entendimento da ilma. Sra. Pregoeira, que agiu nos exatos termos definidos
pela legislação aplicável à matéria e pela jurisprudência dominante.

Sendo assim, o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da r.

decisão são medidas impositivas, como se passa a demonstrar.

Nas razões do recurso administrativo ora contrarrazoado, a TIC4ALL
defendeu que os produtos ofertados pela RECORRIDA para os itens 5 e 6 não atenderiam
à exigência contida no item 1.8 do Termo de Referência anexo ao Edital, atinente à
resolução do display do aparelho telefônico.

Para tanto, afirmou que o Termo de Referência anexo ao Edital exigia que o
equipamento possuísse display de 3,5 polegadas com resolução mínima de 396x162

megapixels, enquanto o aparelho ofertado pela PHONOWAY apresenta display com
resolução de 360 x 160 megapixels.

Pois bem!
Primeiramente, cumpre destacar que o apontamento realizado pela
RECORRENTE denota sua falta de conhecimento técnico acerca dos equipamentos em
questão, haja vista que as configurações indicadas são praticamente idênticas, sendo
pouco crível a hipótese de que tal suposta divergência poderia provocar a desclassificação
de qualquer concorrente.

Nesse sentido, é importante destacar que, entre os licitantes que haviam
apresentado propostas de valor inferior à da ora peticionária – e que vieram a ser
desclassificados por razões diversas –, NENHUM ofertava equipamento com a resolução
de display idêntica àquela indicada no termo de referência.

Ademais, é evidente que o aparelho ofertado pela RECORRENTE foi
devidamente analisado pelo setor técnico responsável por auxiliar as decisões proferidas
pela ilma. Sra. Pregoeira, tendo se concluído, corretamente, pela sua compatibilidade com
a descrição constante no Termo de Referência do Edital.

Isso porque, conforme se afere dos catálogos dos produtos, os aparelhos
telefônicos ofertados pela PHONOWAY possuem display de 3,7 polegadas – não apenas
compatível, mas até mesmo SUPERIOR à característica exigida em Edital –, sendo certo
que, também por tal razão, a mínima diferença na quantidade de megapixels NÃO tem o
condão de afetar, de forma alguma, a utilização do aparelho, nem em termos de
funcionalidade e nem mesmo em termos de estética, de modo que, comparando-se o
display de um equipamento com as características indicadas no Edital e o display dos
equipamentos ofertados pela RECORRENTE, seria inevitável a conclusão de que a
suposta divergência em relação às suas resoluções é IMPERCEPTÍVEL.

Evidente, pois, que tal fato jamais poderia implicar a desclassificação da
proposta apresentada pela PHONOWAY, sobretudo por se tratar da oferta de MENOR
PREÇO. Qualquer entendimento em sentido contrário seguramente consistiria em excesso
de rigor formal, incompatível com os princípios administrativos e, especialmente,
incompatível com a necessidade de preservação do Erário.

Dessa forma, sob qualquer prisma pelo qual se possa avaliar a questão,
conclui-se pelo acerto da r. decisão que habilitou e classificou em primeiro lugar as



propostas da PHONOWAY para os itens 5 e 6 do Edital.

Por fim, somente para afastar, definitivamente, quaisquer dúvidas que
possam ainda remanescer, a PHONOWAY se coloca à disposição para enviar uma
amostra dos produtos para homologação, a fim de confirmar que as características
apresentadas são COMPATÍVEIS com aquelas exigidas pelo Edital, sendo, pois,
suficientes para atender às necessidades da contratação.

Diante do exposto, a ora peticionária seja NEGADO PROVIMENTO ao
recurso administrativo ora contrarrazoado, com a manutenção da r. decisão que habilitou
e classificou em primeiro lugar as propostas da ora peticionária para os itens 5 e 6 do
Edital, sob pena da adoção de medidas junto ao Poder Judiciário a fim de que sejam
observados os princípios de natureza cogente que regem a matéria em discussão.

Nestes termos,
Pede deferimento.

São Paulo, 18 de julho de 2022
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