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RESPOSTA

PROCESSO N°: 22.0.000000365-8
ASSUNTO: Decisão pregoeira
Versa o presente sobre recurso interposto, pela Empresa TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA TODOS EIRELI (NOME FANTASIA –
TIC4ALL), CNPJ nº 36.113.882/0001-49, referente ao Pregão Eletrônico nº 22/2022, que tem por objeto 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
 
1. DA INTENÇÃO DE RECURSO E SUA ACEITAÇÃO
Na sessão pública do Pregão Eletrônico 22/2022, a referida Empresa intencionou para os itens 3 e 4, com a seguinte argumentação:

“Manifestamos intenção de recurso, conforme Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso), contra a decisão de nossa desclassificação,
tendo em vista que o produto ofertado atende, plenamente, o que foi solicitado em edital. Maiores detalhes na apresentação tempestiva das razões recursais.”

O intencionamento recursal foi aceito, abrindo-se prazo para apresentação das razões e respectivas contrarrazões.
 
2. SÍNTESE DAS RAZÕES
“Alega que 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.
Que 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.
Que 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.”
 
3. DAS CONTRA RAZÕES
A empresa MH2 TELECOM LTDA apresentou as contra razões onde objetivamente requer que seja mantida a desclassificação da empresa recorrente nos itens 3
e 4.
Alega que a TIC4ALL anexou o datasheet da gateway do fabricante KHOMP, modelo UMG FXS 240.
Que além da 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.
Que fica comprovado o equívoco, 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.
Que no termo de referência no item 1.6 diz que “deverá possuir suporte a QoS” e em nenhum local do datasheet consta tal recurso.
 
4. ANÁLISE
Imperioso ressaltar que todos os julgados da administração pública estão embasados nos princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, conforme segue:

Art. 3º 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 lhes são correlatos.

Ressalte-se que tal disposição é corroborada pelo disposto do Art. 2º do Decreto nº 10.024/2019:
Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade
administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade
e aos que lhes são correlatos.

É indiscutível que o pregoeiro responsável deve sempre avaliar os licitante, evitando-se, a todo custo, inabilitações e/ou desclassificações precipitadas, cujos
motivos ensejadores possam ser facilmente sanados.
Dito isso, passa-se a análise do mérito do recurso interposto pela licitante TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA TODOS EIRELI, suas
considerações e decisão.
Após o recebimento das Razões e das Contrarrazões, os autos foram encaminhados à Diretoria de Tecnologia da Informação, a qual se manifestou nos seguintes
termos:
 



Da análise mais acurada, realizada pelo setor técnico competente, verifica-se que ao recorrente tem razão no que diz respeito à VLAN, porém constatou-se que a
proposta apresentada também não atende ao quesito referente ao suporte para 24 contas VOIP, razão pela qual não há o que ser provido, pois a conclusão é de que
a proposta não atende as especificações exigidas.
 
5. DECISÃO
Isto posto, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto pela empresa TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA TODOS EIRELI, no
processo licitatório referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/2022, no mérito, mantenho inalteradas as deliberações constantes da ata da sessão e a
classificação da empresa habilitada para os itens no referido Pregão.
Submeto-me a presente decisão à Autoridade Competente, conforme inciso IV, do art,. 13, do Decreto nº 10.024/2019.

Documento assinado eletronicamente por DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a), em 25/07/2022, às 08:38, 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 0670986 e o código CRC
B858D3E9.
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