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Município de Tavares/RS
ÁJC Comissão Permanente de Licitação
Referêncía: Pregão Eletrónico 2§ DAI I

contra a decisão dessa digna Comissão
licrtante AUTOMAFOUR SOLUÇÃO EM
fundamentos expostos a seguir':

de Licitação que julgou habilitada
íNFORMATICA LTDÂ, pelos fatos
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DA TEMPESTIVIDADE

O preseÍúe recurso é opoúuno na medida êm que a intenção de sua

intêrposi@ foi maniktada e recebicla pelo prqoeiro no ab do ceÍtaÍBe

licitatório, no dia 19/'11/2019, sendo que o prao definído para sua apÍesenta@

é de 3 (três) dias úteis, temos mmotermofinal o dia22l11P.019, sendo. portanto,

tempestivo.

Razáo Sôcíal: J Rosa Soluçóes Em lnformáticâ EIRELI
CNPJ: 32.758. 1 01/0001-1 2

Endereço, Av. Planalto, 1115Lqa 05 lBairro: Sâo Befito f Bento Gonçalves -
CEF: 95703-1Í4 [Fore: $4-3rÍ55 79O0
E-rna : oreooes@ciadomicro-com.br

Síte: www.ciadomicro.com.br
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PREFEITURA MTJNICIPAL
TAVARES / RS

Protocolo No 11rlll -?r'f 'D

Conhecimento No.

Data

á;\
Fiôtocoli.ra

A arnpresa J Roca §oluçõe sn lnfurmática, insqita sob o CNPJ no
32.758.101/0001-12, sÍtuada na Avenida Planalto, 11Í5, sala 05, Baino Sâo
Bento, Bento Gonçahes/RS, por seu representante legal infta-assinado,
@ii/ãÍnsrte. mrn fulso na t.d Íf &i66Í93, rcm â pesaça de Voesa
Senhorie, a firm de interpor

RECURSO
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*. Dos FÁTos e oa nazÕes EA REcoRRENTE

O edital cujo objeto é a aquisição de CümputadoÍes, lmpressoías,

nobreak, Tela de Projeção e Projetor Muitimidia para atender as necessldades

da §ecretaria &trrmicipaÍ de Saúde e tsegrrEstar-, solícitâva o quinte em seu

Termo de Referência (anexo l):

'SOFIM/ÁRE§i O equ,FanrenÍo &yer-á ser
tafi'lecfu eorrl lfuemça d6 §isÍenea
Aryncional Micro*o@ Wtndows 10
Proíessional, il bits ou suryrior, idioma
parfr.ryués (arasf! Árehdo sn tábria oont
ooeoraryae.lwrÉj;'-
ftrinecho extraído d@ e..lelf]

Ao enemarnemto da etapa de knces e ahsb prazo pãrâ envb das

pÍúpsstas, con$atou-§e através da proposh envÍada pela ernpresa Autornafour,

que o equiparnento ofurtado para o Loie 2 Notebook, não atende ao solicitado

ern edita[, pois esh dedanxr @rÍ]o pÍEdr.rto a ser çfifu"€{lue o snodeb &
equipamento B33S de Partntirnber 81M10@28R.

Ao effimr siÍnpb pmquim na inErÍÉt do Partnun&er

8Íft6Í@)2BR apreemtado Í!a prepo§&" verifm.ee que ffite equlparnento não

possui SÍsterna Qperacionat tMndorrus 10 Profissional instalado ern fábrica, se

trakndo de urn equíparnanto Frce tlw" ou seja" sdn siefslla operacional, o qual

não possui licenciamento instalado em fábríca conforme solÍcitado em editai, no

item em epigrafe,

Em comprovação ao suprãcltado, segue print retirado de site de

Íornecedor autorizado pela marca ao qual comprovê que o equiparnento ofertado

nâo Dôssui sistêma operacianal.

Razão Social: J Rosa Soluções Em Infonnáüca EIRELI A/ \ f
CNPJ: 32.758.101/0001-12 .Y. r#

Endereço: Av. Phnatto, 11 í5 Loia 05 [ Baino: São Bento [ Êento Ctorçalves - RS / .2._-^ ,,*zu
CEP 9570+114 [Fore: 54-3455 79@ .-Á"c çr,t rrfóMnrr""'-;EIl 95Íü:F114 lhoíxe: ã4-:1455 r9üJ .-*". ççÀ !*Í{R0a*.*'
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aceÍos equipamentos destinados ao uso da
linha donc*tica.
r' Apíesentar oompravação do fabricante
juntamente am a proposÍa;
/ Apresentar dedaraçâa do íabricante que a
enpíesa é revetda aJtotizada a &rnerÇidizar as
prodlrtas, cam emissão nç $azo máximo @ dias
LT
(Trecho extraído da edital)

,ç,ERTIHCAçÓES: (Deverão ser
ap.í1É€nffis Ímpresos junto à PROPOSIA
TECNICA): Deverá ser apresentado catalogo
completo do item para análise da específicação
técnica;
O modela ofertado deve ser listado pela
Microsoft no seu catálogo de produtas
conpatíveis e certificados para o Windaws 1A
x64, deverá ser apresentado o ceftificada
emitido pela Microsoft ou declaração do
fabríçante do equipamenúo para compíavaçãa
da compatibilidade; Deverá ser apresentado
certificado em que o fabiçante do equipamento
é membro do consorcío DMTF {Desktop
Management Task Force) que especifica o
padrão "DMI' de gerencianento. A
FABRICANTE deverá ser membro na categoria
'?OARD". Apresentar página impressa onde
consta tal infonnaçãa:
A nobbook deverá possurr ceftifrcação Energy
Sfar 6-0 ou supeiar, apresentar cornprovaçãa."
(Trecha extraÍda da edital)

O Edital prevê que tal documentaçâo deve acompanhar a proposta de

preços e na proposta final otedada pela vencedora, não foram anexadas

Declaração do Fabricante, e as Certifícações do Froduto anexadas na proposta

lnicial pela vencedora estão em desacordo com as certificaçe€s solicitadâs,

estando em tota, desatendirnento ao que é de fato solicitado no enftame.

Razão Social: J Rosa Soluções Em lnfonnática EIRELI
CNPJ: 32.758. 10110001-12

PlanaÍto, 1 1 15 Loja 05 | Baino. São Bento I Bento GonçaÍves -
CEP. 95703-114 [Fone:54-3455 7900

E-maít: pre,qoes@ciadon'licro"com,br
Site: www.ciadomiero.com br

4

glRÉÚ

,*^tffi,,ffi"w
^'r-**rôii*.§;$,i,xjg'lâ.ü;*@

Endereço: Av
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J Rosa Soluções em

Razão §ocial: J Rosa Soluções Em lnformáticâ EIRELI
CNPJ: 32.758.101rOm1-Í2

Eradseço: A,v" Ptanafu. í Í Í5 Lsja 05 | gaÊno: §ão Bento I Santo &nçdves - RS
CEP: 95703-114 I Fone. 54-3455

E-mail.
§ite. www. ciadomicro com.br

5

§.^::à
5 çotha-s"'" i

tosCirl daíbtiero
sêr!,;ài$ €r., Í€cs,?tsSre

UI. DO PET}IDO

Diante dos fatos expostos e mencionados a Émpresa J Rosa §oluções

Em lnÍormática reguer.
ii

a) Desclassificação da empresa Automafour para o Lote 2, ltem 1, e

todos demais pârticipailtes que estiio ine ondizentes com e
realidade do edital ê suas caracteristicas técnicas, para que se

Íaça cumprir a Lei 8.666/93, quanto à lqatidade, vinculação ao

lnstrumento Ccnvocatório e igualdade, que devem presrdir todo e

qualquer procedimento licitatório.

Nestês Tennos,

P. Deíerimento

Ben{o Gonça.üve* quirta-feira, 21 de novernbro dê 201S.

',*{ffi*ffii;,ü:
"'4#$S"f-ffi**





Án 2020 Email - Pregão Tavares - Outlook

RES: Contra razões ao Recurso do Pregão Eletrônico n " 29/20L9 imposto pela
empresa J Rosa Soluçôes em Informática

automafour@automafour.com.br < automafour@automafour.com.br>
Sex, 22/77/2019 17:55

Pâra:'Pregão Tavares' <pregaotavares@outloolccom>

I 1 anexos (153 KB)

ContraRazão.pdf,

Boa Tarde,

Segue Contra recurso administrativo.

Atenciosamente,

-----Mensagem original-----
De: Pregão Tavares < pregaotavares@outlook.com >

Enviada em: sexta-feira, 22 de novembro de 20L9 L4:2L
Para: automafour@automafour.com.br
Assunto: Contra razões ao Recurso do Pregão Eletrônico n o 29/2AL9 imposto
pela empresa J Rosa Soluções em Informática

Boa tarde,

Cu mprimentando-os cordialmente, venho por meio encaminhar as razões do
recurso imposto pela empresa J Rosa Soluções em Informática do Lote/Item 2
do Pregão Eletrônico 029/20L9 para que, conÍorme item 13.2 do Edital de
Abertura, apresente as contra-razões.
Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Cordialmente,

Mônica Mesquita
Pregoeira

PreÍeitura Municipal de Tavares

51 3674 1513
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Ao
Município de Tavares / RS
NC Comissão Permanente de Licitação
Pregão Elêtrônico 2912019

A EMPTESA AUTOMAFOUR SOLUÇÃO EM INFORMÁICA E AUTOMAÇÃO
LTDA, sediada na Av. General Flores da Cunha, 3742 Sâla 201, bairro Bom Prinoípio,
Cachoeirinha / RS, inscrita no CNPJ no 09.033.442000í-09, repÍesentado pelo sêu
sócio administrador Sr. UILLINTON RICHARD SCHEFFER VICENTE, portador do RG
n' 1091036721 e CPF 833.097.13G91, vem, respeitosamente, interpor CONTRA
RECURSO reÍerente âo recurso administrativo protocolado pela empresa J ROSA
SOLUÇÕES EM INFORMÁflC4, no item 2 do termo de referência do edital, sendo um
computador portátil (notêbook).

Fatos alegados:

1. A empresa J ROSA SOLUÇÔES EM INFORMÁTICA, alega que nosso
Partnumber estaria em desacordo com as especiÍicações do edítal, no item
"SOFrWARES: O equipamento deverá ser fomecido com licenca do Sistema
Operacional Microsofl@ Windows 10 Professional. 64 bits ou supeior. idioma poiuquês
(Brasill instalado em fábica com sofiware de recoverv ", inÍormamos gue o
Partnumber, é apenas uma ferÍamenta de acesso rápido paÍa as carâcterísticas
do produto, ondê o órgão possa fazer umâ veriíicação rápida das especificações
do produto, no momento que recêbermos a Nota de EmpenhÕ, os notebook
serão solicitados rigorosamente conÍorme o termo de rêferência do êdítal. Pode-
se perceber que no catálogo do produto, tem possibilidades de várias
configuraçóes diÍerentes, para que o Íabricãnte possa atender melhor seus
clientes.

2. A empresa J ROSA SOLUÇOES EM INFORMATIGA, alega que não incluíjunto
a proposta es certmcaçôes, isso é uma total inverdade, pode veriÍicar que junto
a proposta inicial nas páginas posteriores, está junto as certificações solicitadas
e uma página com os links para acesso rápido. Portanto, esse argumento nãÕ é
válido. OBS: Estranho a empresa J ROSA, entrar com esse tipo de alegaÉo,
pois analisando a proposta dela, não íoram anexadas as certiÍicâções êxigidas
na proposta inicial em nenhum dos itens que ela participou, portanto, ela dêvêria
ser desclassificada de seus itens.

Conclusão

Ou seja, a empresa AUTOMAFOUR SOLUÇÃO EM TNFORMÁT|CA E
AUTOMAÇÃO LTDA, irá cumpriÍ rigorosamente o descritivo do "têÍmo de
refêrência", portanto, nossa empresa deve ser mantida como vencedora do
certame.

Automafour Solução êm lnformática e Automação Ltda
Av. General Flores da Cunha, 3742 Sala 291, CachoeiÍinha / RS

Email: conlLato@automafour.com.br / Telefone: 0800 100 5051
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Cachoeirinha / RS, 22 de novembro dê 2019

Uillinton Richard ScheÍfer Vicente
CPF: 833.097.130-91

Automafour Solução em lnformática e Automação Ltda

Av. General Flores da Cunha, 3742 Sala 201, Cachoeirinha / RS

Email: contatc@automafour.com.br /Têlefone: 0800 100 5051



iÁ* fl"* f,*,,' tu \d- W f*
y,watnuo

awr 2a1,a íaoffiD

ü!ü){rü

§'*§.s1a
i ,,r11,a1- - i
Y\l
2 a ',-.-l' l

^b";:. u*j

rç/rr/pp





PREFEITURA MUNIGIPAL DE TAVARES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Procurodorio Jur'rdico

PARECER JURíDICO . RECURSO DESCTASSIFICAçÃO DE IICITANTE PARA IOTE
ESPECíFICO

PREGÃO ETETRONICO NO: O29 / 201 9
EXPEDIENTE: Processo Administroiivo 2084/2O19.
ORIGEM: Deport. Compros
DESTINO: PROCURADORIA JURÍDICA
29
ASSUNTO: Pregõo Elehonico n' 01212020 - lnierposiçôo de RECURSO poro
inobiliÍoçõo/desclossificoçôo de empreso licitonte poro o Lote 02.

De início insÍo esclorecer no toconie oo prozo de
oprecioÇõo. que se troto de RECURSO de licitonte, medionie restouroçõo de
outos, tendo em visto que os outos físicos originórios forom objeto de extrovio
no decurso do proÍocolo poro eslo PGM.

Poro exome e porecer deste Procurodor JurÍdico, o
Comissoo de PregÕo remeteu o Processo Administrotivo epigrofodo,
versondo sobre liciioçõo público no modolidode Pregôo E/eÍrônico em

epígrofe, cujo objeto é o onólise de RECURSO interposio pelo licitonte J

ROSA SOLUÇÕES rU TNFORMATTCA LÍDA, CNPJ 32.758.101/OO0l-12 em
desfovor do licitonte AUTOMAFOUR SOLUÇÃO EM INFORMÁT|CA LTDA,

versondo sobre suposto descumprimento oos ditomes editolícios no

concernente o conÍiguroçôo do Lote 2 ofertodo pelo licitonte AUTOMAFOUR,

em especiol no que tonge o configuro;cõo exigido poro o bem pretendido e
oduzindo que o prposto hobilitodo do empreso AUTOMAFOUR o produto nõo

otende os especificoÇões editolÍcios em reloçõo oo sistemo operocionol
exigido.

Oporiunizodo o controditório, sobreveio conÍrorrozões do
recorrido, orgumentondo que os jusÍificotivos Írozidos pelo recorente nôo
procedem, eis que o configuroçôo pesquisodo pelo recorrerente se hoto de
configuroçÕo genérico do bem, sendo o Portnumber utilizodo no pesquiso
exclusivomenfe umo ferromento de ocesso rópido poro os corocterísticos do
produto. Aduz que no momento do fornecimento os produtos ofertodos poro

o Lote estorÕo devidomente configurodos com o especificoçõo requisiÍodo,

Rua Abílio Vieira Paiva, 228, 96290-000 - Tavares/Rs 
I

oabinete tavaresôüa-as.net -
F one (51 )367 4"1 51 31367 4.1 41 5





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

pois referido bem opresento possibilidode de diversos configuro;cões de
ocordo com o necessidode do odquirente.

DO MERITO

Ao cotejo do mencionodo inconsistêncio versodo pelo

recorrende entende-se que sorte moior nôo lhe ossisie, eis que referido

configuroçõo quonio oo sistemo operocionol seró devidomente oferido no

oÍo de recebimento dos bens e ocoso noo identificodo, poder;o ser objeio
de devoluçôo ou outros medidos olicerçodos no Lei de LiciÍoçoes no

toconie o devido enfrego nos termos prescrilos em Editol.

Sobidomente o sistemo operocionol (softwore) que integro

computodores é vorióvel poro diversos fobricontes, muitos deles oferlondo o

mesmo modelo de produto com softwore operocionol diverso, de ocordo
com o necessidode de codo odquirente.

Desto formo, iol foto suscitodo pelo recorrente em nodo
preludico o licitoçÕo em nodo desofio o higidez do certome, pois no euol

veniousêncio do referido sistemo operocionol exigido pqro o bem
preiendido, existem ferromenios legois poro o nôo recebimenlo do produÍo

odjudicodo, com sonções poro o fornecedoro coso desoiendo.

Posto isso, filiq-se esto

prospero os rozôes do recorrente nesse

presente RECURSO eis que tempestivo

s uso me ncion o d os.

PGM oo entendimenlo de que nôo

teor. Desto formo recebo o presente

e nego-lhe provimento pelos rozÕes

É o porecer.

Iovores/RS, 15

Cosio
Procurodor J - Motr. 141 5lO

OAB/RS .41 5

Rua Abílio Vieira Paiva, 228, 96290400 - Tavares/Rs
oabinetê.tavarcs@viâ-rs.net - assessoria.tavares@via rc.nêi
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