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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 5 e 6, 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 05 e 06, a empresa PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA, doravante
denominada RECORRIDA, deixou de cumprir às exigências contidas no Edital, o que acarreta a sua necessária desclassificação, como a seguir será
demonstrado: EDITAL
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
ITEM 5 e 6 – TERMINAL TELEFONE IP
1. Características Gerais:
(...) 1.8 Deverá possuir, no mínimo, display de 3,5 polegadas e resolução mínima de 396 x 162 pixels;
Que após a análise da documentação enviada pela RECORRIDA, ficou constatado que a mesma feriu o processo licitatório, uma vez que o produto
ofertado ESTÁ EM DESACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, JÁ QUE POSSUI DISPLAY MENOR QUE
O SOLICITADO, portanto, não pode ser considerado aceito e habilitado.
Que a RECORRIDA, em sua proposta, ofertou o equipamento SIP T43U da Fabricante YEALINK e, de acordo com o datasheet disponibilizado no
endereço eletrônico https://www.yealink.com/upfiles/products/datasheet/Yealink-SIPT43U-Datasheet.pdf, é possível verificar que o aparelho POSSUI
DISPLAY DE 360 X 160, ou seja, não atendendo ao que foi exigido no Termo de Referência.”
 
 
3. DAS CONTRA RAZÕES
A empresa PHONOWAY SOLUCOES EM TELEINFORMATICA LTDA apresentou as contra razões onde objetivamente requer que seja negado
provimento ao recurso contrarrazoado com a manutenção da decisão em que foi habilitada para os itens 5 e 6.
Alega que 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.
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.
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:

Da análise realizada pela Diretoria de Informática desta DPE-TO, reconheceu-se o equívoco quanto ao produto ofertado pela recorrida, sendo forçoso
reconhecer que assiste razão à recorrente.
 
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, para reformar o ato de aceitação proferido em sessão, quanto aos
itens 5 e 6.
Destarte, deixa-se de remeter os autos à autoridade superior tendo em vista o acolhimento do recurso interposto.
 

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 0670996 e o
código CRC 60E7FADB.
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