
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO 

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2020, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE GOIÁS - TJGO. 

 

 

 

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº. 050/2020 

 

 

 

 

ISH TECNOLOGIA S/A., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 01.707.536/0001-04, com sede na Rua Judith Maria Tovar 

Varejão, 355, Enseada do Suá, Vitória/ES, vem à presença de Vossas Excelências, com 

fulcro no artigo 1091, inciso I, alínea “a”, da Lei 8.666/93, interpor 

 

RECURSO 

 

em face do resultado do Pregão Eletrônico nº 050/2020, em que se sagrou vencedora a 

empresa LG IT TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES EIRELI, a qual não preenche 

todas as exigências Editalícias, conforme se passa a demonstrar. 

 

1. DOS FATOS 

 

Em 17/08/2020, foi realizado em sessão pública eletrônica por 

meio do Sistema Eletrônico do Banco do Brasil S.A. no endereço www.licitacoes-

e.com.br, o Pregão Eletrônico nº. 050/2020, cujo objeto é a aquisição de aparelhos 

telefônicos e licenças que compõem a solução de telefonia VoIP, com a finalidade 

                                                           
1 “Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos 

de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante;” 
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atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telefonia no 

Complexo Sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

 

A empresa LG IT TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES 

EIRELI se sagrou vencedora da Licitação em questão, porém, esta não tem condições 

de atender à demanda prevista do Edital Convocatório, pelos motivos abaixo 

consignados. 

 

2. DO NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL 

 

A empresa LG IT, em sua proposta comercial, ofertou a solução 

do fabricante AVAYA, tendo ofertados o seguinte item: 

 

 

 

Ocorre que a solução ofertada não atende aos itens exigidos pelo 

edital. 

 

Com efeito, ao analisar os part numbers do referido produto, 

enviados pela LG IT, resta comprovada que a solução ofertada não atende aos requisitos 

editalícios, o que será demonstrado de per si. 

 

O item 11 do anexo EDITAL50TR.PDF prescrevia que: 

 

“11. Proposta de Preços – Deverá ser apresentada a 

Proposta de Preço, informando a marca, modelo e, 

conforme o caso, part-number, além do valor unitário e 

total para cada item do lote, onde todas as despesas 

necessárias à perfeita execução desse projeto (fretes, 

seguros, taxas, impostos e demais encargos) devem estar 

inclusas nos preços cotados. 
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Contudo, a solução ofertada pela LG IT, não atende ao requisito 

11 do anexo EDITAL50TR.PDF.  

 

Para comprovar o não atendimento basta verificar em sua 

Proposta Comercial o item Part Number, que assim dispõe: 

 

 

 

 

Logo, a solução ofertada pela LG IT para atendimento do item 

11. Proposta de Preços não oferece os part numbers corretos para atendimento integral 

ao referido certame. 

 

O fabricante AVAYA, ofertado pela empresa LG IT para 

atendimento do lote 5, Item 5.1, Licença de ativação dos ramais IP, dos itens 2.1, 3.1 e 

4.1, com suporte e garantia por 12 (doze) meses, para atendimento integral desse item 

trabalha com diversos part numbers e não somente com um como foi o caso ofertado 

pela empresa declarada vencedora.   

 

Sendo assim, a solução ofertada pela empresa LG está 

incompleta, visto que não foram ofertados todos os part numbers para o correto 

funcionamento da solução, tornando assim a solução economicamente mais vantajosa 

em relação às outras empresas que ofertaram todos os part numbers necessários para o 

funcionamento do lote 5 do Edital nº 050-2020. 
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Como definição de part number, é um conjunto de números e 

letras que servem como identificação exata para uma peça ou software. É como o RG do 

item que está sendo comprado. Seu objetivo é dar exatidão ao hardware ou software e 

simplificar a referência a essa parte. Um número de peça identifica sem ambiguidade 

um design de peça ou software em uma corporação. 

 

De acordo com o fabricante AVAYA, para a correta 

demonstração de todos os itens envolvidos na licença ofertada no lote 5, item 5.1, a 

vencedora não ofertou os part numbers listados abaixo, obtendo vantagem 

competitiva devido à ausência de quase todos os part numbers que fazem parte da 

lista da AVAYA, de acordo com o quadro abaixo: 

 

Part number Descrição  Quant  

307099 DS R2 SLA MON SFTW VIRTUAL LIC 1 

396798 AURA R8 CORE ADD LIC 540 

397113 AURA SUITE R8 PRESENCE SERVICES R8 /E LIC:NU 540 

397114 AURA SUITE R8 AES UNIFIED DESKTOP R8 /E LIC:CU 540 

397115 AURA SUITE R8 ASBCE R8 STANDARD SERVICES /E LIC:CU 156 

397116 AURA SUITE R8 ASBCE R8 ADVANCED SERVICES /E LIC:CU 78 

397117 AURA SUITE R8 ASBCE R8 STANDARD HIGH AVAIL LIC /E LIC:CU 156 

397118 AURA SUITE R8 ASBCE R8 ADVANCED HIGH AVAIL LIC /E LIC:CU 78 

397124 AURA SUITE R8 EQUINOX IPAD /E LIC:NU 540 

397125 AURA SUITE R8 EQUINOX WIN /E LIC:CU 540 

397126 AURA SUITE R8 EQUINOX MOBILE /E LIC:NU 540 

397127 AURA SUITE R8 EC500 SINGLE MODE /E LIC:NU 540 

397128 AURA SUITE R8 ONE-X CES /E LIC:CU 540 

397129 AURA SUITE R8 VIDEO /E LIC:NU 540 

397130 AURA SUITE R8 EQUINOX MAC /E LIC:NU 540 
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397131 AURA SUITE R8 ONE-X COMMUNICATOR /E LIC:NU 540 

397132 AURA SUITE R8 COMMUNICATOR FOR MS LYNC /E LIC:NU 540 

397133 AURA SUITE R8 EQUINOX FOR WEB /E LIC:CU 540 

397134 AURA SUITE R8 INTG MGMT SITE ADMINISTRATION R6 /E LIC:DS 1 

397135 AURA SUITE R8 AVAYA BREEZE R3 USER /E LIC:CU 540 

397187 AURA R8 CMM R7 /E 540 

398771 AURA R8 OFFICELINX R10 BASIC SEAT /E LIC:NU 540 

403831 AURA R8 IX WORKPLACE INTG /E 540 

344277 SA PREF AURA R8 CORE 1YPP 540 

 

A ausência sequer de apenas 1 (um) desses part numbers 

impossibilita a instalação das licenças de ramais exigidas, afetando diretamente o 

funcionamento do produto. A consequência da ausência dos demais Part numbers 

acarretará o não funcionamento da solução. 

 

Conforme lista de part numbers acima, podemos citar ainda que 

a empresa LG IT, não comprovou o fornecimento da garantia de 12 meses das licenças, 

conforme explicitamente exigido no edital. O Item em questão que especifica a 

contratação da garantia deveria estar descrito na proposta comercial, uma vez que a 

ausência do mesmo impedirá o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás realizar 

atualizações de versões e abertura de chamados técnicos durante a vigência do contrato. 

 

Item da garantia não especificado pela LG IT: 

344277 SA PREF AURA R8 CORE 1YPP 540 

 

 

Devido à ausência de inúmeros Part Numbers, a empresa LG IT 

claramente obteve vantagem competitiva no pregão por não possuir diversos custos 

computados em sua proposta. 
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Não fosse só isso, a empresa LG IT, também, não atendeu a 

Tabela 05 – Documentos obrigatórios e complementares à Proposta de Preços do 

item 11. Proposta de Preços do EDITAL50TR.PDF que prescrevem que: 

 

O atendimento a todos os itens da especificação do 

edital deve ser comprovado através de documentação 

oficial do fabricante da solução, que deverá ser anexada à 

proposta comercial ajustada. 

 

A localização da comprovação na(s) página(s) deverá 

ser clara e precisa. O não atendimento destes requisitos 

implicará na desclassificação da proposta. 

 

Além disso, deverá ser feita uma planilha para cada 

objeto do edital, conforme exemplo da tabela abaixo, com 

a finalidade de se comprovar o atendimento, do produto 

proposto, a cada requisito do edital. 

 

 

Conforme se infere da documentação enviada pela empresa 

vencedora, não consta entre os documentos, a Tabela 05 – Documentos obrigatórios e 

complementares à Proposta de Preços do item 11. Proposta de Preços do 

EDITAL50TR.PDF, nem apresentação obrigatória dos links de comprovação de 

atendimento da solução ofertada, restando portanto, não atendidos os itens acima 

destacados. 

 

 

Logo, deve a empresa vencedora ser desclassificada, visto que 

não atende os requisitos exigidos pelo edital. 

 

Do que se observa acima, dúvida não há quanto à incapacidade 

de Empresa vitoriosa em atender o objeto do certame, restando comprovado que a 

empresa não atende diversos itens do edital, imperativa se faz a sua 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

A manutenção da classificação da empresa LG IT, que 

comprovadamente não atende diversos itens editalicios, acarreta a transgressão de 

preceito constitucional adotado pelo Direito Administrativo, no que diz respeito às 
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licitações públicas, uma vez que devem ser excluídas do certame aquelas licitantes que 

não atendem as exigências da Lei, como na hipótese. 

 

A empresa LG IT, em momento algum cumpriu os itens 

editalícios em apreço, tornando-se necessário, portanto, que a mesma tenha a sua 

proposta desclassificada no processo licitatório em questão, em nome da probidade 

administrativa e da dignidade competitiva.  

 

Cumpre consignar que o princípio da igualdade entre as partes 

deve ser o princípio norteador de todo procedimento licitatório, constante no conceito 

da livre concorrência, a fim de garantir a melhor proposta à Administração. 

 

Por isso não deve ser entendido como discriminatórias apenas 

aquelas medidas que visam obstar a participação de concorrentes no certame, mas sim, 

entendido, desta forma, como desigualdade nas condições de concorrência, e também 

naquelas medidas que visam assegurar a participação de empresas que não cumpram 

com as normas editalícias. 

 

Ora, vigindo o Edital, a obrigação de fazer deve ser igual para 

todos os concorrentes, não podendo, ante esse ou aquele motivo serem ignoradas as 

normas e os procedimentos legais. 

 

Portanto, deve a empresa LG IT ser desclassificada do certame 

porque não atende o Edital do certame, conforme acima explanado. 

 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Ante a exposição dos fatos e fundamentos acima elencados, 

com base nos termos do edital, na Lei de licitações (8.666/93) e do Pregão Eletrônico, 

pugna a Recorrente pela DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA LG IT, vitoriosa no 
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Pregão Eletrônico nº 050/2020, com o posterior prosseguimento do procedimento 

licitatório, obedecendo in totum os trâmites legais. 

 

 

Nestes termos,  

Pede e espera deferimento. 

Goiânia, 27 de agosto de 2020. 

 

 

 

____________________________________________________ 

ISH TECNOLOGIA S/A. 

Vitor Teixeira Costa 

Diretor Regional 
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processo nº : 202005000226190
Objeto : Aquisição de aparelhos telefônicos e licenças que compõem a solução de
telefonia VOIP.
Assunto : Recurso Administrativo

DOS FATOS

Trata-se da análise de recurso administrativo interposto  pela empresa  ISH
TECNOLOGIA S/A,  pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos, contra a
decisão proferida  pelo  Pregoeiro  quando da análise  da documentação e  proposta  de
preços  que  declarou  vencedora  a  empresa  LG  IT  TECNOLOGIA  E
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI no lote 5 da licitação nº 050/2020, modalidade Pregão
Eletrônico  do tipo menor preço por lote, visando a  aquisição de aparelhos telefônicos e
licenças  que  compõem  a  solução  de  telefonia  VoIP,  com  a  finalidade  atender  as
necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telefonia no Complexo
Sede do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás.

DAS RAZÕES

Segue, de forma sucinta, as razões da recorrente tendo em vista ser desnecessária
a transcrição de toda a peça recursal.

Alega a Recorrente que a solução ofertado pela recorrida não atende aos itens
exigidos no edital, especialmente ao item 11 do Anexo III (Termo de Referência).

Alega que para comprovar o não atendimento basta verificar o item “Part Number”
na proposta comercial da Recorrida.

Alega ainda que ao informar o “Part Number 396789” a Recorrida não oferece os
“Part Numbers” corretos para atendimento integral às exigências do edital.

Afirma que o fabricante AVAYA, para atendimento integral do item, trabalha com
diversos “Part  Numbers”  e  não apenas 1  (um)  como foi  apresentado na proposta  da
Recorrida.
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Aduz que a solução ofertada pela Recorrida está incompleta,  visto que não foi
informado todos os “Part Numbers” para o correto funcionamento da solução.

Cita a definição de “Part Number” e seu objetivo e, ainda, apresenta uma lista de
“Part Numbers” que fazem parte do fabricante AVAYA.

Afirma que a ausência de apenas 1 (um) desses “Part Numbers” impossibilita a
instalação das licenças de ramais exigidas.

Alega que a Recorrida obteve vantagem competitiva no certame por não possuir
diversos custos computados em sua proposta.

Observou  a  ausência  de  apresentação  de  “documentos  obrigatórios  e
complementares à proposta” conforme Tabela 05 do item 11 do Termo de Referência.

Requer,  face  aos  argumentos  expostos,  seja  desclassificada  a  empresa  LG IT
TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI vencedora do lote 05 do certame.

CONTRARRAZÕES

Serão apresentados aqui, de forma sucinta, os argumentos da Recorrida para sua
defesa em relação aos recurso da empresa ISH TECNOLOGIA S/A.

A Recorrida alega, em primeiro lugar, que a solução ofertada atende plenamente
aos  requisitos  do  edital  e  que  apresentou  proposta  contemplando  o  fornecimento  da
solução na íntegra ao exigido no certame.

Alega que as licenças Avaya Aura Core identificadas pelo mcode 396789 compõem
um “bundle” de funcionalidades habilitadas a partir desse mesmo mcode.

Informa que todos os itens que compõem esse  “bundle” são identificadas como
“Aura Suite” e fazem parte do pacote e não se tratam de produtos diferentes.

Alega que, assim como a Recorrida, a Recorrente é parceira do fabricante AVAYA e
tem  conhecimento  de  que  o  mcode  trata-se  de  um  “bundle”  ao  qual  todas  as
funcionalidades e mcode estão atrelados internamente.

Afirma que todos os custos referente a todas as funcionalidades disponibilizadas
pelo fabricante AVAYA para as licenças Avaya Aura Core são atrelados ao mcode 396789.
Assim como todos  os  custos  de garantia  e  suporte  estão contemplados na proposta
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

comercial.

Alega, ainda, que todos os documentos foram encaminhados com a proposta e
estão  disponíveis  publicamente  para  consulta  e  que a  documentação foi  analisada e
aceita pelo pregoeiro e equipe técnica.

Menciona  a  prerrogativa  do  Tribunal  de  Justiça  de  realizar  diligências  para
comprovação da documentação apresentada.

Requer  não  seja  provido  o  recurso  e  mantida  a  decisão  prolatada  dando
continuidade ao certame.

DO MÉRITO RECURSAL

Após análise das razões recursais, das contrarrazões e do parecer da área técnica
tem-se que:

Infundado o argumento quanto ao não atendimento ao item 11 do Anexo III  do
edital.

Em relação aos “Part Numbers” supostamente ausentes na proposta da Recorrida
a área técnica assim se pronunciou:

Em  análise  as  informações  prestadas  pelo  fabricante,
considero tempestivo o recurso interposto pela empresa ISH
Tecnologia S/A visto que:
1)Sobre  as  licenças:  conforme narrado pela  Avaya,  o  part
number  apresentado  na  proposta  da  LG  IT  representa  a
licença principal do objeto a ser adquirido, qual seja, Avaya
Aura Core. Nesta esteira, dentro do part number apresentado
pela  LG  IT,  existem  outros  subpart  numbers  que  serão
entregues no ato do licenciamento.
Com  isso,  entendo  que  a  LG  IT  apenas  simplificou  sua
proposta  comercial,  apresentado  apenas  o  part  number
principal, segundo contato telefônico com o Sr. Cristovam,
representante da fabricante Avaya. 
2) Sobre o suporte: conforme email do fabricante, nenhum
produto é comercializado sem o fornecimento de garantia e
suporte. No entanto, caso seja o entendimento da pregoeira
e como forma de convalidar tais informações, sugiro que a
empresa  LG  IT  encaminhe  nova  proposta  comercial,
detalhando  as  informações  em  questionamento  pela
empresa  ISH  para  assim,  validamos  todos  os  pontos  do
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Diretoria-Geral
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recurso interposto.

 Ainda  em relação  aos  “Part  Numbers”  extraí-se  da  informação  prestada  pelo
fabricante AVAYA:

Com relação a vossa solicitação de informações para vossa
resposta  referente  a  recurso  e  contrarazão  em  anexo,
encaminhamos  abaixo  nossas  considerações  sobre  os  2
pontos que consideramos pertinentes a Avaya responder:
1.  A  licença  de  ativação  dos  ramais  modelo  Core  da
plataforma Avaya Aura é composta por um “Part Number” –
396798 -,  único/principal. Sendo assim, quando a licença é
ativada,  automaticamente  se  ativam  todas  as  facilidades
intrínsecas  neste  modelo  de  licenciamento,  como  por
exemplo,  correio  de  voz,  presença,  mensagem  de  texto,
aplicativo para PC e Smartphones,  etc.  Esta ativação gera
outros  “part  numbers”  adicionais/derivados,  porém  sem
custo,  apenas para  controle  da Avaya.  Todavia,  este  “part
number”  adicional  continua  associado  ao  “part  number”
principal da licença Core (396798). Cabe ressaltar ainda, que
os  “part  numbers”  adicionais/derivados  não  podem  ser
desvinculados  do  “part  number”  principal  da  licença.  É
importante  destacar  que  isto  não  gera  nenhum  ônus
financeiro para o cliente final e portanto, também não existe
qualquer vantagem financeira no caso de desvinculação dos
mesmos.
2. No que tange à manutenção e suporte técnico, a política
da Fabricante é explícita - assim como demais empresas que
trabalham com produtos similares -, quanto à manutenção e
suporte técnico para os produtos adquiridos. Este suporte,
chamado  “Support  Advantage”  deverá  ser  adquirido  pelo
período,  de  no  mínimo,  12  meses.  O  suporte  é
comercializado  juntamente  com  os  produtos  e  não  há
possibilidade  de  oferta  dos  produtos  sem  o  respectivo
suporte. Sendo assim, qualquer Revendedor
Autorizado  Avaya,  no  momento  da  aquisição  do  produto,
automaticamente adquire o suporte técnico pelo período de
12 meses.

Quanto  as  alegações  de  não  atendimento  aos  requisitos  pela  ausência  de
indicação  de  todos  os  “Part  Numbers”  a  área  técnica  manifestou  pela  validação  da
proposta da Recorrida (parecer técnico juntado aos autos), decisão essa ratificada pela
Pregoeira.

Em  relação  à  ausência  de  apresentação  de  “documentos  obrigatórios  e
complementares à proposta” conforme Tabela 05 do item 11 do Termo de Referência, a
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Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Recorrida  apresentou,  com  a  proposta/documentação,  catálogo  “Avaya  Aura  Core
Solution  Description” contemplando  toda  a  solução  e,  nas  contrarrazões,  o  link  de
acesso para informações complementares, caso fosse necessário a realização diligência.

CONCLUSÃO

Conhece a Pregoeira do recurso interposto por considerá-lo tempestivo e pelas
razões  retromencionadas,  pugna  pelo  seu  improvimento  face  aos  argumentos
apresentados.

Isto posto, nos termos do § 4º, do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93, à autoridade
superior,  para  apreciação  e,  sendo  ratificado  o  entendimento,  retornar  os  autos  para
continuidade do certame.

Goiânia, 11 de setembro de 2020.

Elma Guimarães
Pregoeira
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Processo n° 202005000226190
Nome DIRETORIA DE INFORMATICA

Assunto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - PORTARIA 19/2015 DG

 

 

 

D E S P A C H O

 

Trata-se do Memorando n° 161/2020 – DI/NCA (evento 13), do Diretor

de Informática, pelo qual solicita “(…) aquisição de aparelhos telefônicos e

licenças que compõem a solução de telefonia VOIP, tendo como finalidade

atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de

”.telefonia no Complexo Sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (...)

Foi autorizada a instauração do procedimento licitatório (evento 24),

tendo o Edital nº 50/2020 (eventos 38/41) sido aprovado pela assessoria jurídica

desta Diretoria-Geral, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº

8.666/1993 (evento 44).

Os autos foram encaminhados à Comissão Permanente de Licitação

(evento 45), a qual realizou as devidas publicações (eventos 50/54), tendo sido

apresentados os questionamentos ao Edital nº 50/2020 (evento 56), os quais

foram solucionados pelas unidades técnicas.

Realizada a sessão de oferta de lances, a empresa LG IT Tecnologia

 foi classificada em relação ao Lote 5 (evento 60),e Comunicações EIRELI

oportunidade em que a empresa  apresentou recursoISH Tecnologia S/A.
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(evento 61), alegando, resumidamente, que a recorrida não observou as

exigências do Edital, uma vez que a solução ofertada não cumpre o estabelecido

no Anexo III, item 11, o qual disciplina as questões técnicas do objeto.

Contrarrazões no evento 62.

A unidade de informática manifestou-se afirmando que o recurso

interposto pela empresa  não possui fundamento técnico, eISH Tecnologia S/A.

quanto aos aspectos técnicos das contrarrazões, afirmou estar correta a

recorrida, consubstanciando o entendimento de que a proposta apresentada pela

empresa  atende plenamente aosLG IT Tecnologia e Comunicações EIRELI

requisitos do Lote 5 do Edital nº 50/2020 (evento 64).

Em análise, a Comissão Permanente de Licitação, por sua Pregoeira,

conheceu do recurso e pugnou pelo seu improvimento face aos argumentos

apresentados pela unidade técnica, e remeteu os autos para apreciação e, em

caso de ratificação do entendimento, homologação do certame (evento 65).

Após diligência, o Diretor de Informática, corroborado pelas

informações prestadas pelo Diretor do Núcleo Técnico de Telecomunicações, via

Despacho n° 72/2020 NTT (evento 68), ratifica a manifestação daquele Núcleo

constante no evento 64, bem como as informações constantes na análise do

recurso apresentado pela pregoeira ao evento 65, vejamos:

(…) Levando-se em consideração, as alegações apresentadas pela empresa
ISH Tecnologia S/A (evento 61) e as informações prestadas pelo fabricante
(evento 63), este Núcleo realizou a seguinte análise:

1) Sobre as licenças: conforme explicado pela fabricante Avaya, o
part-number apresentado pela empresa LG IT representa a licença principal
do objeto a ser adquirido, qual seja, Avaya Aura Core. Ou seja, o número
396798 representa o tipo da licença mas, para que de fato entre em
funcionamento, existe uma série de serviços referenciados por part-number
secundários (atrelados ao principal) e que, são automaticamente adquiridos.

(…)

Nestes termos, não há argumentos plausíveis para desfavorecermos a
empresa LG IT neste quesito.

2) Sobre o suporte técnico: conforme informações do fabricante, nenhum
produto é comercializado sem o fornecimento de garantia e suporte

Nestes termos, não há argumentos plausíveis para desfavorecermos a
empresa LG IT neste quesito.

Isto posto, com base nas informações acima prestadas, ratificamos o
parecer apresentado pela pregoeira (evento 65), analisando como
improcedentes os motivos apresentados pela empresa ISH Tecnologia S/A
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 (evento 61). (grifo nosso)

Tendo em vista a nova manifestação apresentada pela Diretoria de

Informática (evento 68), os autos seguiram para Comissão Permanente de

Licitação para ciência da pregoeira e, caso necessário, nova análise,

oportunidade em que posicionou-se nos seguintes termos:

 

Tendo em vista que as informações constantes do Parecer Técnico ao
Recurso (evento 64), bem como da Análise do Recurso (evento 65) foram
ratificadas pela Diretoria de Informática (eventos 67 e 68), não há que se
falar em nova análise do recurso.

À Diretoria Geral para julgamento do recurso.

  Observa-se que não foram apresentados argumentos jurídicos no

recurso manejado.

A Diretoria de Informática, corroborada por seu Núcleo Técnico de

Telecomunicações, no evento 68, manifestou-se pela ausência de fundamento

técnico do recurso interposto, reiterando que, tecnicamente, a proposta

apresentada pela empresa  atendeLG IT Tecnologia e Comunicações EIRELI

aos requisitos do Lote 5 do Edital nº 50/2020, consoante consignado no evento

64, bem como ratifica as informações constantes na análise do recurso

apresentado pela pregoeira ao evento 65.

Isso posto, diante das informações e documentos constantes dos

autos, com fulcro na manifestação da Diretoria de Informática acostada ao

evento 68, conheço do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento.

Retornem-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para que

seja dada ciência à recorrente, bem como para que seja juntada a ata e o

relatório do certame, a fim de que a assessoria jurídica possa se manifestar

quanto à homologação do procedimento.

 

 

Rodrigo Leandro da Silva
Diretor-Geral
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