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DECISÃO

 
PROCESSO N° : 22.0.000000876-5
PE Nº 32/2022
ASSUNTO: Decisão pregoeiro
 
Versa o presente sobre recurso interposto, pela empresa INTEGRARE SOLUÇÕES
EIRELI, CNPJ nº 21.940.310/0001-66, referente ao Pregão Eletrônico nº 32/2022, que tem
por objeto a escolha da melhor proposta para aquisição de equipamentos de tecnologia da
informação para atender as demandas do CONVÊNIO Nº
915487/2021/CGPGC/SENAJUS, celebrado entre a União por intermédio do Ministério da
Justiça e Segurança Pública e a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos
quantitativos e especificações constantes no Edital e seus anexos.
 
--------------------
1. DA INTENÇÃO DE RECURSO E SUA ACEITAÇÃO
A referida empresa intencionou recurso, na sessão pública do Pregão Eletrônico nº 32 /2022,
insurgindo-se da classificação da empresa declarada vencedora no item 7 conforme se
verifica:
-----

“Registramos intenção de recurso após analisar a proposta da empresa
UNIVERSO COMERCIAL, por não atender as exigências do edital no
Termo de Referência a que se refere aos subitens: / 1.2 - Variação de tensão /
2.7 - 5 tomadas padrãoNBR 14136 / 3.13 - Acionamento do inversor < 0,8
ms / Iremos especificar melhor os detalhes na peça recursal.”

 
--------------------
 
2. SÍNTESE DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES
-----
2.1. Das alegações da recorrente
Em suas razões a Recorrente destaca as especificações do item 7, pontuando o desacordo da
proposta classificada, pedindo ao final reforma aceitação.
 
-----
 
2.2. Quanto à contrarrazões
Não houve contrarrazões, transcorrendo o prazo in albis.
 



--------------------
3. ADMISSIBILIDADE
Presentes os pressupostos recursais quanto as matérias intencionadas em sessão, verifica-se
que a tempestividade é aferida automaticamente pelo próprio Sistema Comprasnet, de modo
que se conhece, do recurso interposto, conforme análise abaixo.
 
--------------------
4. ANÁLISE
Toda digressão da peça recursal diz respeito às especificações técnicas dos itens de
informática ofertados.
No ponto, a despeito de não descaracterizar o conceito de bem ou serviço comum, quanto
ao enquadramento e utilização de licitação na modalidade pregão, é oportuno destacar a
complexidade das características e linguajar técnico dos produtos de tecnologia da
informação, como no presente caso.
Posto isto, com fundamento no parágrafo único do artigo 17 do Decreto 10.024/2019, antes
do julgamento da proposta é solicitado parecer técnico do setor demandante, que no
presente caso é a Diretoria de Tecnologia da Informação, que também foi responsável pela
elaboração do Termo de Referência.
Dito isto, a DTI procedeu análise das especificações técnicas da proposta apresentada,
concluindo por sua compatibilidade.
Inobstante, após interposição do recurso em questão, novamente foi solicitado análise
técnica a respeito das alegações da recorrente, ocasião em que a DTI numa análise mais
acurada, reconheceu equívoco na análise anterior, concluindo que assiste razão ao
recorrente.
 
--------------------
5. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso interposto por INTEGRARE SOLUÇÕES
EIRELI, deferindo o mérito para retornar à fase de julgamento no item 7.
 

Palmas, 10 de outubro de 2022.
 

Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro
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