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Pregão/Concorrência Eletrônica
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :
CONTRARRAZÃO :

Ilustríssimo senhor pregoeiro e membros da comissão de licitação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de
Minas Gerais órgão esse pertencente ao Ministério da Educação.

Assunto: CONTRARRAZÃO referente ao recurso da empresa REDISUL INFORMÁTICA LTDA

Ref: Pregão Eletrônico 08/2022

A empresa inscrita no CNPJ 48261918000110 com nome fantasia LOPES TECNOLOGIA E SERVICOS DE
INFORMATICA, por intermédio de seu representante legal, subscrito ao final, vem, com o devido respeito, a
augusta presença de Vossa Senhoria, interpor

CONTRARRAZÃO

Em face da respeitável Habilitação da empresa LOPES TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA e posterior
indeferimento do recurso administrativo da empresa REDISUL INFORMÁTICA LTDA, pelas razões de fato e de
Direito expostas a seguir.

DOS FATOS:

Alegação 01 empresa REDISUL:

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

Direito de resposta empresa LOPES:

Sr. Pregoeiro fica claro que a empresa por mais que seja nacionalmente conhecida a mesma tem pouco
conhecimento quando se trata de produto em linha de produção principalmente da Huawei.
Dispomos que o modelo a ser entregue é o S5700 V200R020C10 e não o modelo S5700 V200R011C10 conforme
link:

https://support.huawei.com/enterprise/en/bulletins-product/ENEWS2000011601

Mesmo que a lei nos garante que podemos substituir os equipamentos em caso de descontinuidade tendo infinitas
opções em linha similar ou superior do mesmo fabricante.

Alegação 02 - Redisul

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;
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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;”

Direito de resposta Lopes:

Sr. Pregoeiro a alegação não condiz com a realidade uma vez que disponibilizamos o prazo de garantia conforme
exigido e sabemos das penalidades previstas em edital, o excesso de formalismo não pode ser levado em conta
para desclassificar a empresa Lopes, ou seja, a empresa REDISUL tenta a todo proveito tentar levar o projeto por
um valor superior ao nosso e ela esquece do princípio da economicidade.
Dispomos que estão cotados todos os acessórios e garantias conforme exigido no TR.

DA CONCLUSÃO

A nossa empresa cumpriu os requisitos contidos na lei ao ofertar produto totalmente de acordo com o solicitado no
edital e deve-se manter o ato de habilitação da empresa no referido processo licitatório.

Brasília – DF 13 de Dezembro de 2022

________________________________________________
PAULO ROBERTO LOPES ANDRE
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