
Tribunal de Justi?a Militar 
do Estado de Minas Gerais

TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO

DECISAO DE RECURSO

Procedimento Licitatorio n? 18/2020

Pregao Eletronico 19/2020 (na forma eletronica)

Process© de Compra SIAD n® 106/2020

1- Relatorio

Em 17 de novembro de 2020 foi realizado o Pregao Eletronico n° 19/2020, que possuia 
como objeto a contrata^ao de empresa para aquisi?ao, conforme condigoes e 
especifica^oes estabelecidas no Termo de Referencia e demais disposi?6es do EDITAL, 
dos seguintes services e produtos:

LOTE 1 - Renova?ao do suporte, licen$a e garantia da Solu?ao de Firewall (produto 
Fortigate da empresa Fortinet);

LOTE 2 -Troca e aprimoramento do controle de acesso fisico do datacenter: entrega e 
instala?ao de l(uma) fechadura digital;

LOTE 3 - Atualizagao, por mais 4 (quatro) anos, do suporte e garantia do Storage HP 
MSA 2040 em produgao no TJMMG;

LOTE 4 - Aquisifao de 1 (urn) Storage;

LOTE 5 - Aquisi?ao de licen^a de software;

LOTE 6 - Aquisifao de 2 (dois) Scanners de alta produ?ao;

LOTE 7 - Aquisi?ao de licen^a de software;

LOTE 8 - Aquisi^ao de suporte e licenciamento, por mais 5 (cinco) anos, da Solufao de 
BKP Veeam (Solugao de Software de BKP), acrescido do servifo de reconfigura?ao e 
aprimoramento da solugao a ser reinstalada e reconfigurada em novo Storage;

LOTE 9-Aquisifao de 45 (quarenta e cinco) notebooks;

LOTE 10 - Aquisigao de 30 (trinta) Webcams.

Apos declara?ao de vencedora da empresa PEG INFORMATICA EIRELI para o LOTE 6, a 
empresa DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI manifestou a intense de interpor recurso. 
No dia 20 de novembro de 2020 a recorrente apresentou suas razoes de recurso, via 
sistema e e-mail.

Em suas razoes, a empresa alega que "a empresa recorrida - por algum equivoco no 
sistema ja que essa recorrente e EPP - foi convocada a enviar lance fazendo uso do 
beneficio de EPP. Porem, a mesma nao ofertou lance dentro do prazo previsto e na 
forma correta. Alegou indisponibilidade do sistema e enviou o lance apos o prazo,
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atraves de chat, de forma diversa ao estabelecido no edital". Alega, ainda, que a 
proposta da recorrida estaria incompleta, tendo em vista a ausencia de garantia onsite, 
comprovacao de cobertura de garantia pelo fabricante e numero de ligafao gratuita 
para abertura de chamados tecnicos. Arguiu, tambem, apresentafao de documenta?ao 
de habilitagao incompleta pela recorrida, qualificagao tecnica incompativel aos 
criterios exigidos e nao apresentagao de comprovagao tecnica/certificagoes.

0 prazo para apresentagao das contrarrazoes se encerrou as 18h do dia 25/11/2020. A 
empresa PEG INFORMATICA EIRELI nao apresentou contrarrazoes.

E o relatorio.

2 - Da admissibilidade do recurso

De acordo com o art. 17, inciso VIII do Decreto Estadual de Minas Gerais n9 48.012 de 
22/07/2020, estao entre as atribuigoes do pregoeiro, receber, examinar e decidir os 
recursos e encaminha-los a autoridade competente quondo mantiversua decisao.

A empresa recorrente manifestou, via sistema, a intengao de interpor recurso no prazo 
de 30 (trinta) minutos, conforme item 10.1 do Edital e apresentou as razdes dentro do 
prazo de 03 (tres) dia uteis, em conformidade com o disposto no art. 44, paragrafo 1° 
do Decreto/MG n9 48.012/20, bem como no item 10.1.2. do Edital, sendo, portanto 
tempestivo o recurso.

O recurso esta devidamente fundamentado, devendo ser admitido.

3 - Do merito

3.1. - Analise do merito do recurso apresentado pela empresa DIAGRAMA 
TECNOLOGIA EIRELI

3.1.1. - Do envio de lance via chat

De fato, consta no item 8.2.4. do Edital que "O "chat" nao podera ser utilizado para oferta 
de lances, devendo o fornecedor apresenta-los no campo proprio segundo definido no 
sistema, sob pena de sua desconsideragao e caracterizagao de ato que perturba a sessao do 
procedimento licitatorio".

Entretanto, o valor da proposta ofertada pela recorrida nao se tratava de oferta de lance e sim 
de valor ofertado quando convocada para cobrir a oferta da recorrente, tendo em vista a 
situagao de empate prevista nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n9 123/06. Ademais, 
resta claro que a sessao de lances para o lote 6 ja havia sido encerrada as llh41min, tendo a
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ofertada sido apresentada as llh44min, conforme historico de mensagens trocadas no chat. 
Ou seja, a proposta ofertada nao caracteriza como oferta de lance durante a sessao de lances.

Cumpre ressaltar que, a oferta de valor foi registrada no chat dentro do prazo registrado no 
sistema, de 05 (cinco) minutes, e a recorrida informou que houve indisponibilidade para envio 
via sistema.

Ademais, de acordo com a Lei Estadual n. 14.184/2002, que dispoe sobre o processo 
administrativo no ambito da Administra^ao Publica do Estado de Minas Gerais, a 
Administra?ao Publica devera obedecer, dentre outros principios, o da economicidade 
e eficiencia. Ou seja, um dos objetivos principals das licita?6es e a obten?ao da 
proposta mais vantajosa. Portanto, o orgao sempre deve buscar a solugao mais 
eficiente e economica para todas as situates, inclusive, pautando assim as suas 
decisoes. Dessa forma, tendo sido oferecido uma oferta de melhor valor, a mesma foi aceita.

3.1.2. - Da garantia do objeto

No item "Garantia e Suporte", no Termo de Referencia, anexo I do Edital, referente ao Lote 6 
ha as seguintes exigencias:

1. E exigido suporte on-site no prazo minima de 12(doze) meses.

2. Os produtos fornecidos deverao estar cobertos por garantia do 
fabricante, compreendendo os defeitos decorrentes de projeto, 
fabricagao, construgao ou montagem, pelo periodo minima de um ano, a 
contar da data de emissao da nota fiscal;

3. Os chamados tecnicos serao efetuados por e-mail, Internet (atraves do 
site do fabricante ou telefone 0800 ou a cobrar, da empresa contratada, 
terceiro responsavel pela manutengao dos equipamentos ou do proprio 
fabricante), em dias uteis, das 08h as 18h, por qualquer funcionario do 
contratante;

4. Durante o periodo de garantia, quando for pertinente, deve ser 
passive! realizar a atualizagao de software (firmware) dos equipamentos 
para resolugao de problemas de software (corregao de bugs).

Dessa forma, tern a razao a recorrente. A recorrida nao apresentou os citados documentos em 
momento oportuno e, podendo comprovar que, de fato, possui a documenta?ao exigida no 
Termo de Referencia em suas contrarrazoes, nao se manifestou.

3.1.3. - Da documentagao de habilitagao incompleta

No tocante aos documentos de habilitagao que restaram ausentes, cumpre ressaltar que, 
tendo em vista a atualizagao recente do sistema, estao ocorrendo dificuldades e duvidas 
quanto a sua operagao. Dessa forma, considerando o uso do bom senso, a empresa recorrida 
encaminhou os demais documentos pelo email licitacao(5)timmg.ius.br. pois a mesma, assim 
como qualquer outra empresa que tivesse dificuldades, nao poderia restar prejudicada, uma 
vez que possuia a documentagao completa para enviar. Ademais, o edital permite que 
documentos complementares sejam enviados para o email licitacao@timmg.ius.br. ou ainda,

mailto:licitacao@timmg.ius.br
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protocolados juntos ao Setor de Protocolo na sede do TJMMG, em caso de indisponibilidade 
ou inviabilidadetecnica ou material da via eletronica.

Vale destacar que o poder da diligencia objetiva garantir o interesse publico e a 
contrata^ao da proposta mais vantajosa para a administra?ao, sendo que a licitante 
declarada vencedora foi arrematante em disputa de pre^os realizada por meio de 
sistema eletronico, de maneira isonomica entre todos os participantes.

3.1.4. - Da qualificagao tecnica

A empresa deve apresentar atestados de desempenho anterior comprovando 
capacidade tecnica para atendimento ao objeto do lote 6 do certame.

0 objeto do Lote 6 do Pregao Eletronico n5 19/2020 e o seguinte:

Aquisigao de 2(dois) Scanners de alta produgao para a gestao documental 
conforme Termo de Referenda

Desse modo, de fato, equipamentos de informatica em geral engloba todos os 
equipamentos eletronicos, como computadores, celulares e, inclusive, scanners.

Em observancia aos principios da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade, a 
pregoeira entende que os atestados apresentados pela empresa PEG INFORMATICA 
comprovam que a empresa atende a qualificafao tecnica necessaria para execu^ao do 
service.

3.1.5. - Da ausencia de comprova^ao tecnica/certifica?6es 

Consta no item 9.5.1.1 do edital:

9.5.1.1. A proponente deve apresentar em sua proposta documentagao 
ou referencias que evidenciem a marca, o modelo e a fabricante de 
cada produto ofertado, oodendo apresentar os CATALOGOS e 
descritivos tecnicos, de maneira a deixar bem claro quais sao suas 
verdadeiras caractensticas e que todas elas atendam as especificagdes 
tecnicas contidas no Termo de Referenda (Anexo I). (Grifo nosso)

A solicita?ao de catalogo e manuais e facultativa, nao se trata de uma exigencia. Tendo a 
proposta sido encaminhada a area demandante, e a mesma sendo conhecedora do produto e 
da marca ofertada, nao foi relevante a solicitafao de tal catalogo.

4- Da conclusao

Ante o exposto, com base nos fundamentos apresentados recebo o recurso e dou 
provimento ao recurso da empresa DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI para:
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- Reconhecer a ausencia das condi?6es mmimas de garantia e suporte aos 
equipamentos ofertados pela empresa PEG INFORMATICA EIRELI com rela?ao ao Lote 
6 do Pregao Eletronico n2 19/2020;

- Declarar a inabilitagao da empresa PEG INFORMATICA EIRELI com rela?ao ao Lote 6 
do Pregao Eletronico 19/2020;

- Convocar a 29 colocada, empresa DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI, para dar 
continuidade ao processo.

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2020

Flaviane de Almeida Cantarino

Pregoeira




