
Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisõess

RECURSO:

Ao
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 040/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 062/2021 

REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 65.149.197/0002-51, estabelecida à Rod. ES-010, n° 4255A, Sala 05, Chácara 274A, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES - CEP 29.164-140, vem respeitosamente à vossa presença, com fundamento na Lei 8.666/93, no Decreto 10.024/19, c.c com o artigo 4º, inciso XVIII da Lei no 10.520/02 c.c. artigo 11, inciso
XVII do Regulamento constante do Anexo I do Decreto no 3.555/00, apresentar

RECURSO

em face da equivocada Desclassificação do proponente REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, no ITEM 09 do presente Edital que versa acerca do fornecimento de 112 (cento e doze) MONITORES 21,5”.

Inicialmente, pertinente ressaltar que esta Signatária possui 30 (trinta) anos de história, intensificando a comercialização de equipamentos de informática, fortalecendo as atividades no varejo eletrônico, sem deixar de contemplar o fortalecimento das relações com o mercado governamental e corporativo, primando pela excelência dos trabalhos prestados.

Portanto, desde o século passado, esta Signatária atua junto ao mercado governamental e, em razão de sua expertise no atendimento aos Órgãos Públicos, participou do item 09 do Pregão Eletrônico nº 040/2021.

DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA PARA O ITEM 09:

A especificação para o Item 09 do Edital é a seguinte:

“Monitor 21.5”
Polegadas 21.5"
Tipo de tela TN Full HD
Brilho 200 cd/m²
Ângulo de visão 90º/65º
Tempo de resposta 5ms
Resolução máxima 1920x1080
Contraste dinâmico 1000:1
Suporte de cores 16,7M
Pixel pitch 0,2628x0,2628
Frequência H 30-83kHZ / V 56,75Hz
Revestimento de tela Anti-glare (3H)
*****Suporte VESA Sim (75x75mm)*****
HDMI Sim
D-Sub (VGA) Sim
HP Out Sim
Ajuste de inclinação Sim
Smart energy saving Sim
Dimensões com base – L x A x P – 509,8 x
359,8 x 181,9 mm
Peso com base 2,4kg
Fonte de alimentação Sim
Cabo HDMI Sim
Fonte adaptador externo
Consumo de energia 19,7W.”

DO MOTIVO EQUIVOCADO DA DESCLASSIFICAÇÃO DALICITANTE REPREMIG LTDA PARA O ITEM 09:

“Motivo: Proposta recusada tendo em vista que o Suporte VESA não atende às especificações contidas no Edital.”

DO MODELO OFERTADO PELA LICITANTE REPREMIG LTDA PARA O ITEM 09:

A empresa REPREMIG LTDA, parceira Oficial do Fabricante PHILIPS, se sagrou vencedora do item 09 do edital, atendendo totalmente as exigências do edital ao valor total de R$ 100.800,00.

Foi ofertado pela empresa REPREMIG LTDA, Monitor PHILIPS 221V8L.

DO PADRÃO VESA:

Com relação ao Suporte VESA (75x75mm), destacamos:

VESA é um padrão de quatro furos localizado no verso dos Monitores. Através do padrão VESA que se verifica a compatibilidade entre o Monitor e o Suporte.

O padrão VESA do Monitor PHILIPS 221V8L é de (100x100mm), o que em nada interfere na especificação técnica do monitor, e apenas define as dimensões da furação do monitor que quando necessário poderá se utilizar de suporte para fixação do mesmo.

A diferença entre (75x75mm) para (100x100mm) em nada interfere a fixação no suporte, pois todos os suportes disponíveis no mercado possuem as duas medidas no mesmo suporte ou em alguns casos até mais medidas, já preparado para qualquer dos padrões VESA, seja de (50x50mm), (75x75mm) e (100x100mm).

Como prova dessa informação, segue vários anúncios de suporte para Monitores padrão VESA:

01) https://www.magazineluiza.com.br/suporte-de-mesa-p-monitor-ism-2026-b-avatron-preto/p/5094173/in/smor/?&seller_id=estrela10&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=61479&gclid=EAIaIQobChMInc3Tv-rH8wIVx9SzCh3hIAtpEAQYASABEgJ-gfD_BwE&gclsrc=aw.ds

“Padrões Atendidos: VESA: 50x50, 75x75 ou 100x100mm”

02) https://www.americanas.com.br/produto/1648050588?sellerId=889039000101&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.srch=1&gclid=EAIaIQobChMInc3Tv-rH8wIVx9SzCh3hIAtpEAQYBCABEgK5bfD_BwE

“Padrões Atendidos: VESA: 50x50, 75x75 ou 100x100mm”

03) https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1527302649-suporte-para-monitor-12-27-vesa-sm320c-preto-vinik-_JM?
matt_tool=40343894&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14303413655&matt_ad_group_id=125984293357&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539354956689&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=232956271&matt_product_id=MLB1527302649&matt_product_partition_id=1402345268387&matt_target_id=pla-
1402345268387&gclid=EAIaIQobChMInc3Tv-rH8wIVx9SzCh3hIAtpEAQYAiABEgKLuvD_BwE

“Padrões Atendidos: VESA: 50x50, 75x75 ou 100x100mm”

Além do atendimento por parte da empresa REPREMIG Ltda, a diferença entre o valor ofertado pela REPREMIG Ltda e pela empresa ESPIRITO SANTO TECNOLOGIA E SERVICO DE INFORMATICA LTDA, é de aproximadamente R$ 8.400,00. Valor esse que não pode ser gasto, ainda mais em época de pandemia, sendo que nosso Monitor ofertado atende integralmente as exigências do Edital.

DOS REQUERIMENTOS:

Em face a todo o exposto, requer-se:

a) Em razão dos princípios da Economicidade, Razoabilidade, Legalidade, da Isonomia, da Impessoalidade, da Moralidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório, bem como ao interesse público, representado no procedimento licitatório pela contratação das propostas mais vantajosas, Reclassificando a empresa REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA e Declarando a mesma
como vencedora do processo.

b) De qualquer decisão proferida sejam fornecidas as fundamentações jurídicas da resposta e todos os pareceres jurídicos e técnicos a este respeito;

c) seja o presente recurso julgado procedente, de acordo com as legislações pertinentes à matéria.
Nestes Termos.

Pede-se Deferimento.

Serra/ES, 13 de Outubro de 2021.



Repremig Ltda
Departamento Juridico.
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