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Pregão/Concorrência Eletrônica
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
Ilustríssimo Senhor Pregoeiro responsável, pelo Pregão Eletrônico nº 08/2022 do Conselho Regional de Farmácia
do Estado de Minas Gerais

Roost - REDISUL INFORMÁTICA LTDA., sociedade empresária por cotas de responsabilidade limitada, inscrita no
CNPJ sob o nº 78.931.474/0001-44, com sede na cidade de Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Treze de Maio, 371
– Conjunto 6, Estância Pinhais, CEP 83323-170, , de agora em diante mencionada apenas por REDISUL ou
RECORRENTE vem, na forma do § 3º do artigo 109 da Lei 8666/93 e legislação complementar apresentar suas
RAZÕES DE RECURSO contra a classificação da empresa LOPES TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA ou
RECORRIDA no Pregão Eletrônico nº 08/2022, com fulcro nos fatos e argumentos a seguir anotados.

I – TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO

1.1 – Tendo a REDISUL manifestado em 06/12/2022 sua intenção RECURSO, começou a fluir no dia 06/12/2022,
para findar em 12/12/2022, o prazo de 3 (três) dias para sua apresentação.

É tempestiva, pois, esta manifestação.

II – BREVE RESUMO DO PROCESSO

2.1 – No último dia 06/12/2022 a empresa LOPES TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA foi declarada
vencedora no Pregão acima referido para o item Grupo II, tendo na ocasião encaminhado sua proposta comercial,
porém não foram observadas as exigências editalícias, conforme iremos demonstrar.

III – DAS RAZÕES DO RECURSO DAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

3.1 – Quanto ao não atendimento ao item 2.2.7.1
Em sua proposta comercial a empresa Lopes oferta os seguintes produtos para os itens 4 e 5 do GRUPO II do
fabricante Huawei:
“ITEM 4 - S6730S-H24X6C-AC + ACESSÓRIOS
ITEM 5 - S5720-52X-LI-AC 4X10G SFP+ 48X10/100/1000”
Ocorre o modelo ofertado no item 5 não se encontra em linha de produção no fabricante, não atendendo, portanto,
o item 2.2.7.1 do edital que diz:
“2.2.7.1. O(s) equipamento(s) devem ser novos(s), de primeiro uso, não remanufaturado(s) e em linha de
produção do fabricante;”
A verificação pode ser realizada através do site oficial do fabricante no seguinte sítio da internet:
https://info.support.huawei.com/info-finder/search-center/en/enterprise/Switches/S5720-52X-LI-AC-pid-
22347083/eom-eofs-and-eos-date?model=S5720-52X-LI-AC
No sítio é clara a informação de EOM: End of Marketing, que significa o fim de produção do produto, em
31/12/2021, em desacordo portanto com o item 2.2.7.1

3.2 – Quanto ao não atendimento ao item 2.1.5
A RECORRIDA não apresentou em sua proposta comercial o Part Number de garantia para os produtos ofertados.
Para atendimento pleno aos itens 2.5 e seus subitens, é necessário que seja fornecido um Part Number específico
de garantia, conforme podemos observar as modalidades de garantia de acordo com o site oficial do fabricante:
Huawei Hi-Care Services
https://support.huawei.com/enterprise/en/customer-support-service/ENEWS1000008632
Huawei Co-Care Services
https://support.huawei.com/enterprise/en/customer-support-service/ENEWS2000007775
Como pode ser verificado, para que CRF-MG tenha acesso ao site oficial do fabricante, é necessário esse contrato
de suporte junto ao fabricante.
O não fornecimento de um contrato de suporte junto ao fabricante, implica ao não atendimento aos itens abaixo do
edital:
“2.1.5.3. O suporte do fabricante ao equipamento ofertado deverá permitir o acesso à base de dados de
conhecimento, provendo informações, assistência e orientação para:
a. instalação, desinstalação, configuração e atualização de software e imagem de firmware;
b. aplicação de correções (patches) de software e firmware;
c. diagnósticos, avaliações e resolução de problemas; características dos produtos; e
d. demais atividades relacionadas à correta operação e funcionamento dos equipamentos;
2.1.5.4. Os patches e novas versões dos softwares e firmware integrantes da solução ofertada deverão estar
disponíveis para download durante todo o período de garantia;”

III – REQUERIMENTO

Isto posto, por uma questão de justiça, requer a RECORRENTE:

a) Seja desclassificada a proposta da Lopes pelo não atendimento pleno ao edital;
b) Siga o rito do edital com a convocação da próxima classificada no certame;

Confia-se assim no senso de justiça dessa Comissão de Julgadora, na capacitação técnica da equipe que a
assessora, para o restabelecimento da verdade dos fatos.
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Nestes Termos,
Pede e Espera Deferimento.

 Fechar


