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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO :
ILMO SR. PREGOEIRO

 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 08/2018
  

STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A., empresa sediada SIG quadra 03, bloco B, loja 106, Zona Industrial,
Brasília – Distrito Federal, CEP: 70.610-430, inscrita no CNPJ sob o nº 05.388.674/0006-33 vem, respeitosamente,
perante a ilustre presença de Vossa Excelência, dentro do prazo legal e nos da legislação vigente, vem apresentar
suas RAZÕES RECUSAIS.

  
Assim, requeremos o processamento do presente recurso, bem como o seu direcionamento à autoridade
competente para julgá-lo cujas razões segue abaixo.

  
RAZÕES DE RECURSO

  
Após a fase de disputa do processo licitatório em epigrafe, foram analisadas as propostas da 1º (primeira) e 2º
(segunda), sendo as mesmas desclassificadas, passando assim a ser chamada a STOQUE para apresentação da
proposta comercial e documento de habilitação.

  
Após a análise técnica feita pela comissão nossa proposta foi também desclassificada com as seguintes alegações:

  
Para o equipamento TIPO 1 a STOQUE foi desclassificado ao fundamento de que o equipamento ofertado não
apresenta capacidade de emulação PCL5e.

  
A decisão recorrida deve ser revista visto que é inequívoco que o equipamento ofertado pela STOQUE atende está
especificação.

 Segue abaixo o link do manual que demostra atendimento ao PLC5e pelo equipamento ofertado - Kyocera M
ECOSYS 3655IDN.

  
https://cdn.kyostatics.net/dlc/pt/documentation/usermanual/ecosysm3660idn_pt.-downloadcenteritem-Single-
File.downloadcenteritem.tmp/ECOSYSM3660idn_PT.pdf 

  
Consta da página 245 deste documento:

  
PCL6 (PCL-XL, PCL5e), KPDL3, CPS, Open XPS, TIFF/JPEG, IBM Proprinter, LQ-850, LinePrint

  
Não obstante o folder/prospecto apresentado pela STOQUE é cristalino ao afirmar que o equipamento ofertado
apresenta PCL5c.

  
Isto posto cumpre destacar que o PCL5c é a evolução do PCL5e, portanto este inclui o PCL5e.

  
Neste sentido apresentamos os seguintes esclarecimentos.

  
https://en.wikipedia.org/wiki/Printer_Command_Language 

  
Definição de PCL5e : PCL5e (aprimorado com PCL 5) foi lançado na HP LaserJet 4 em outubro de 1992 e
acrescentou comunicação bidirecional entre a impressora e as fontes do PC e do Windows.

  
PCL5c: Introduziu suporte a cores no HP PaintJet 300XL e no HP Color LaserJet em 1992.

  
Conforme pode ser verificado PCL 5c é o aprimoramento do PCL5e podendo a partir dele aceitar comando para
impressoras preto e Branco quanto colorida, não sendo necessário mais utilizar um driver especifico para cada uma
delas. 

  
A STOQUE foi desclassificada ainda ao argumento de que este mesmo equipamento (TIPO I) não atendeu a
especificação relativa a capacidade de bandeja de saída de papel de 500 fls.

  
Novamente é indevida a desclassificação da STOQUE.

  
Consta do folder/prospecto apresentado pela STOQUE a informação de que o equipamento ofertado apresenta
bandeja de saída de papel de 500fls. Vejamos:

  
Folder/prospecto – pagina 2, 3 coluna:

  
ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

 (...)
 Capacidade da bandeja de impressão padrão: 500 folhas

  
Sem prejuízo para a informação acima, que já consta do processo, segue manual do fabricante no qual esta
informação é ratificada:

  
Pagina 243 do guia do usuário:

 “Capacidade de bandeja de sáida: Bandeja inferior : ECOSYS M3655idn: 500 folhas (80 g/m²)”
  

https://cdn.kyostatics.net/dlc/pt/documentation/usermanual/ecosysm3660idn_pt.-downloadcenteritem-Single-
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File.downloadcenteritem.tmp/ECOSYSM3660idn_PT.pdf 
  

Disponibilizamos também para qualquer esclarecimento o contato da Kyocera no Brasil para diligenciar esta
informação : Kyocera Brazil contato: Adriana Torrez (11) 24245317 (11)964350650, email:
adriana.pinto@dbr.kyocera.com .

  
A desclassificação da STOQUE foi motivada ainda ao argumento de que o equipamento TIPO 3 supostamente não
atende ao edital em razão dos seguintes argumentos apresentados pelo pregoeiro:

  
"b) O equipamento do TIPO 03 – SCANNER ADS-3600w (fls 1053 a 1054):"

 “O equipamento ofertado possui algumas restrições de digitalização para papeis específicos, conforme detalhado no
catalogo: => Tamanho do Documento (máximo) 21,6 cm (Largura) x 497,8 cm (Comprimento) – conforme nota de
rodapé do catalogo que informa o seguinte: “Folha simples, um lado, papel bond, 52 a 110 g/m2”,"ou seja, o
equipamento só atende ao tamanho de 21,6 a 497, se utilizado folha por folha, digitalizado somente de 1 lado
(sem duplex) e com gramatura de 52 a 110g/m2, não atendendo a exigência de: • Originais de tamanhos A4,
Carta e Ofício • Gramatura (espessura) - 27 a 250 g/m2."

  
Data máxima vênia, a equipe técnica efetuou uma análise equivocada do folder/prospecto do equipamento
ofertado.

  
O edital exige que o equipamento seja capaz de digitalizar documentos nos formatos A4, Carta e Ofício cujas
gramaturas possam variar de 27 a 250 g/m2 (suportar cartões e crachás de plástico).

  
Conforme folder/prospecto o equipamento atende com perfeição as especificações do edital. Vejamos:

  
• O formato máximo de papel solicitado no edital é ofício (216 x 330). 

 • O equipamento ofertado é capaz de trabalhar com papeis nas dimensões especificadas (ofício) em gramaturas
que variam de 27 a 413 g/m2.

  
Portanto o equipamento ofertado atende o edital.

  
Não obstante cumpre informar que o EQUIPAMENTO OFERTADO É MUITO MAIS ROBUSTO DO QUE O
ESPECIFICADO, sendo capaz de operar papeis em formatos de até 21,6 cm (Largura) x 497,8 cm (Comprimento),
papeis muito maiores do que o exigido no edital.

  
Isto posto, escalaremos que a ressalva apresentada no folder/prospecto do equipamento ofertado refere-se tão
somente à estes papais (maiores do que o exigido no edital, maiores do que oficio).

  
Para sanar eventuais dúvidas, segue link do manual do equipamento no qual é possível observar, na páginas 51,
esta informação.

  
https://support.brother.com/g/b/manuallist.aspx?
c=br&lang=pt&prod=ads3600w_all&flang=Portugu%C3%AAs&type3=121&type2=5

  
Reiteramos o edital solicita Scanner com originais com tamanho de A4, carta e oficio.

  
O equipamento ofertado é capaz de operar nas gramaturas especificadas no edital para estes formatos de papel.

  
CONCLUSÃO

  
Os equipamentos ofertados pela STOQUE atendem à todas as especificações do edital, portanto a decisão de sua
desclassificação deve ser revista, para que a mesma seja considerada classificada a ato continuo vencedora do
certame.

  
Termos em que pede deferimento.

  
 
Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2018.

  
STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

 Gustavo Cordeiro Soares da Silveira
 OAB/MG 119.880
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