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DECISÃO

PROCESSO: 22.0.000000365-8.
 
ASSUNTO: RECURSO/PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/2022.
 
EMPRESA: TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA TODOS EIRELI.
 
 

I – RELATÓRIO
 
Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa TECNOLOGIA,

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA TODOS EIRELI (NOME FANTASIA – TIC4ALL)-CNPJ
nº 36.113.882/0001-49, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 022/2022, o qual tem por objeto o
registro de preços na modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço por item, visando 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.

 
Conforme consta da ata do pregão em questão (CV 0667991), após a aceitação das

intenções de recurso, foi deflagrado o prazo para apresentação das razões por parte da empresa
supramencionada, e contrarrazões pela empresa MH2 TELECOM LTDA (CVS 0669805 e
0670196).

 
Em sua intenção proferida no momento da sessão (CV 0667991), a recorrente insurge-

se contra a recusa de sua proposta para os itens 03 e 04, que se deu pelo seguinte motivo: “De
acordo com a manifestação do setor demandante: Reprovado, Incompatível com as especificações técnicas,
conforme previsto no item 1.5 do Termo de Referência, considerando os dados técnicos informados na
proposta fornecida pela empresa classificada.”, alegando que: “...que o produto ofertado atende,
plenamente, o que foi solicitado em edital. Maiores detalhes na apresentação tempestiva das razões
recursais.”.

 
Presentes os pressupostos recursais a intenção de recurso foi aceita pela pregoeira,

abrindo-se o prazo para apresentação das razões, a qual foi devidamente apresentada pela
empresa TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA TODOS EIRELI (NOME
FANTASIA – TIC4ALL)-CNPJ nº 36.113.882/0001-49 (CV 0669805), bem como houve
apresentação de contrarrazões pela empresa MH2 TELECOM LTDA CNPJ nº 46.624.951/0001-
32, onde objetivamente requer que seja mantida a desclassificação da empresa recorrente nos
itens 3 e 4.

 
 

    Diante disso, dada a natureza técnica do caso, a pregoeira encaminhou os autos a
Diretoria de Tecnologia da Informação, para que procedesse a reanalise dos produtos ofertados
pela recorrente, e manifestar sobre os questionamentos, a fim de auxiliar em sua decisão (CV
0670216), a qual após análise aprimorada, considerou que a recorrente possui razão em sua
irresignação concernente ao suporte VLAN, contudo concluiu que: “o equipamento apresentado pela
recorrente também não atende ao quesito “1.2. Deve possuir suporte a 24 contas VOIP”, por apresentar
especificações técnicas para o equipamento de “Até 10 contas VoIP com ou sem registro”, ou seja, em
divergência ao que foi exigido pelo edital. Sendo assim, não há como aceitar o item ofertado.”



 
 
Neste passo, a pregoeira emitiu decisão (CV 0670986) conhecendo do recurso, mas

negando-lhe provimento e mantendo a habilitação da empresa MH2 TELECOM LTDA CNPJ nº
46.624.951/0001-32 para os itens 03 e 04.

 
Na sequência, a recorrente apresentou pedido de reconsideração contra a decisão

proferida pela pregoeira (CV 0671561), que indeferiu o recurso interposto para os itens 03 e 04,
obstando-se quanto o não atendimento do requisito 1.2 constante da tabela de descrição dos
itens, contida no item 03 do Termo de Referência.

 
Desta feita, ao critérios estritamente técnicos apresentados pela recorrente, os autos

foram remetidos a Diretoria de Tecnologia da Informação, a qual após reanálise e diligências junto
ao fabricante dos itens ofertados, manifestou-se favoravelmente ao pedido de reconsideração
aviado pela recorrente.

 
É o relatório.
 
Passo a decidir.

 
II - DA TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

 
Ab initio, é de se verificar se a recorrente respeitou os devidos pressupostos de

admissibilidade para aceitação da manifestação que se configura na representatividade e na
tempestividade.

 
Nos termos da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo em âmbito

federal e, ante a ausência de norma específica estadual, também aplica-se esta na esfera deste
ente, soerguendo-se princípios e pressupostos que devem ser observados na tramitação dos
processos administrativos.

 
Referidos princípios e normas, buscam resguardar tanto o direito dos administrados

como o cumprimento dos fins administrativos, primando ainda pelo princípio básico da
Administração Pública que é a legalidade dos seus atos, quando impõe que a esta somente é
permitido fazer aquilo que a Lei autoriza.

 
O regramento legal supramencionado dispõe, explicitamente, os casos nos quais os

recursos administrativos não serão conhecidos, pois carentes de pressupostos de admissibilidade,
vejamos:

 
“Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:

 
I - fora do prazo;

II - perante órgão incompetente;

III - por quem não seja legitimado;

IV - após exaurida a esfera administrativa.

 
§ 2o O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever
de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.”

 
 
Ademais, a Lei nº 10.520/2002, assim como o Decreto 10.024/2019, ao tratarem de

recursos em licitação na modalidade pregão, dispõem que:
 

“Lei nº 10.520/2002



Art. 4º omissis:

(...)

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos;

Decreto nº 10.024/2019

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo
concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas
no prazo de três dias.

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar
suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo
do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses.”

 
Da mesma forma, o edital de licitação também estabeleceu tais disposições em seu

item 12.
 
Conforme consta na ata da sessão, a recorrente manifestou sua intenção de recorrer

durante a sessão pública do pregão, em atendimento à legislação aplicável, sendo registrados os
prazos pertinentes conforme abaixo transcrito:

 
Data limite para registro de recurso: 13/07/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 18/07/2022.

Data limite para registro de decisão: 01/08/2022.

 
 
Da análise dos dispositivos acima transcritos, em aplicação ao recurso apresentado,

verifica-se que restam presentes os pressupostos de admissibilidade, quando presentes a
tempestividade do recurso em atendimento ao disposto no art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002
e o art. 44, caput, do Decreto 10.024/2019; a impetração perante órgão competente (DPE/TO),
bem como ato constitutivo da empresa comprovando a legitimidade do administrador para
interposição do recurso e pedido de reconsideração; e o não exaurimento da esfera
administrativa.

 
Presente os pressupostos, forçoso, reconhecer do presente recurso interposto, bem

como do pedido de reconsideração.
 
 
III – DA ANÁLISE /FUNDAMENTAÇÃO

 
Na intenção de recurso, pugna a recorrente que “...o produto ofertado atende, plenamente,

o que foi solicitado em edital. Maiores detalhes na apresentação tempestiva das razões recursais.”,
contudo, quando da apresentação das razões de recurso, a mesma sequer corrobora tal fato,
alegando constatação equivocada do setor demandante o qual manifestou pela incompatibilidade
das especificações técnicas apresentadas para os itens 03 e 04, por não apresentarem suporte
VLAN, e que “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.”, o que
demonstra que tal informação não constava na documentação apresentada.

 
Consequentemente, diante das alegações recursais, antes de proferir sua decisão, a

Pregoeira solicitou subsidio ao setor demandante, que, em um primeiro momento, manifestou
concordância a irresignação da recorrente, porém concluiu que os equipamentos apresentados
não atenderiam ao quesito 1.2 da descrição dos itens constantes da tabela do item 3 do Termo
de Referência, qual seja:

 
“1.2. Deve possuir suporte a 24 contas VOIP;”

 
Desta maneira, com base na manifestação da Diretoria de Tecnologia da Informação

(CV 0670986) a Pregoeira proferiu decisão conhecendo do recurso administrativo, e no mérito
negou-lhe provimento, vejamos:

 
 

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.

 
Com isto, a recorrente apresentou Pedido de Reconsideração (CV 0671561), trazendo

as seguintes informações:
 

“Em consulta junto à fabricante, esta nos informou que no termo Contas
VoIP, mencionado no datasheet, está relacionado com a função PERFIL
do UMG FXS 240 e a função CONTA VoIP, que o termo de referência
menciona, está relacionado à quantidade de ramais. Ou seja, o UMG FXS
240 TEM SUPORTE a 24 contas VoIP e estas se associam até 10 perfis
(grupo) SIP. Esta informação também consta no manual anteriormente
enviado, págs. 38 e 39:
http://docs.khomp.com/Manual_UMG#Configurar_canais_FXS

A própria fabricante emitiu uma declaração atestando a veracidade desta
informação, informou que irá fazer a devida correção no seu documento
de DATASHEET para que interpretações, como a ocorrida, não aconteça
novamente, e disponibilizou seus canais de atendimento para que qualquer
dúvida do setor demandante, caso ainda existam, sejam comprovadas. São
eles: Suporte KHOMP telefone: (48) 3722.2900 / e-mail:
luciano.otavio@khomp.com.”

 
Em que pese o pedido de reconsideração ser endereçado a Pregoeira, têm-se que não

cabe a esta julgar os recursos de atos/decisões que ela própria proferiu, sem avaliação da
autoridade superior.

 
Como obtempera Sidney Bittencourt (2020, p. 155), pelas normas, apenas duas

condutas são possíveis ao pregoeiro: reconsiderar a decisão prévia ou manter a sua decisão – e
nessa última, seria necessário o envio à autoridade competente, o que ocorreu no presente caso.

Não obstante, ante a constatação de fatos técnicos novos, houve necessidade do setor
demandante proceder reanálise das características dos itens, azo em que este apresentou

http://docs.khomp.com/Manual_UMG#Configurar_canais_FXS


manifestação circunstanciada (CV 0671983), cuja transcrição, diante da natureza da matéria, é
imperiosa:

“(...) informamos que, embora tenham sido realizadas todas as análises
técnicas do dispositivo, ressalta-se que, nem no DATASHEET e no
MANUAL não evindenciaram de forma clara e objetiva a compatibilidade
do equipamento ofertado concernentes às características descritas no
termo de referência, sendo que nas análises anteriores nem no próprio
portal dos fabricantes constavam tais informações.

De acordo com o pedido de reconsideração (evento nº 0671561), esta
Diretoria de Tecnologia da Informação realizou novamente atuais acessos
ao sitio eletrônico do fabricante, conforme informado, nos documentos
juntados, pelo licitante, desta forma foi detectada que as informações
foram atualizadas no sitio supracitado, demonstrando portanto as
principais características do objeto.

Em conformidade com o que foi citado no parágrafo anterior, informamos
que, esta Diretoria entrou em contato com o suporte técnico da fabricante,
através do telefone (48) 3722.2940, com o intuito de sanar todas as
dúvidas pertinentes ao funcionamento dos itens ofertados. Dessarte, após
toda a reanálise e checagem das reais funcionalidades do objeto,
acatamos o pedido de reconsideração, uma vez que fica comprovado,
conforme sitio eletrônico, as informações repassadas pelo licitante.”
(grifou-se)

 
Assim, constata-se que a Diretoria de Tecnologia da Informação, após as diligências

relatadas, refluiu de sua manifestação exarada em 21/07/2022, a qual serviu como supedâneo
para decisão da Pregoeira.

 
Por conseguinte, denota-se que os itens ofertados quando do envio da proposta já

atendiam as especificações constantes do Termo de Referência.
 
Isto posto, impende mencionar o entendimento do egrégio Tribunal de Contas da

União, vejamos:

“É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de
informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver
de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a Administração
não realizar a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, por
representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do
certame”. (Acórdão 1795/2015-Plenário | Relator: JOSÉ MÚCIO
MONTEIRO)

 
Por todo exposto têm-se que a inabilitação da recorrente é desarrazoada, visto que

esta demonstrou o cumprimento das exigências constantes da descrição dos itens 03 e 04. Não
podendo a administração apoiar-se ao formalismo exacerbado sob o risco de frustrar a finalidade
principal do certame, que é de selecionar a proposta mais vantajosa para o ente licitante.

 
Destarte, as razões apresentadas pela recorrente merecem provimento.
 

 
IV – CONCLUSÃO

 
Ante do exposto, e em atendimento às normas legais e do instrumento convocatório,

CONHEÇO do recurso, interposto pela empresa TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO PARA TODOS EIRELI - CNPJ nº 36.113.882/0001-49 e, no mérito, o JULGO

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=530216
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11305771/artigo-43-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11305486/par%C3%A1grafo-3-artigo-43-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93


PROCEDENTE pelas razões acima aduzidas, retornando os itens 3 e 4 à fase de julgamento de
propostas e prosseguimento do certame licitatório.

 
Publique-se.
 
Gabinete da Defensora Pública-Geral, em Palmas-TO, aos 29 dias do mês de julho

de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por Estellamaris Postal, Defensor Público Geral, em
01/08/2022, às 09:00, 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 0672701 e o código CRC 755CEDD1.
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