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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões
RECURSO :
Paranaíba/MS, 22 de outubro de 2020
À
Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Diretoria de Licitações e Contratos
Coordenação de Licitações
Avenida da Arquitetura, s/n,
Campus Universitário Joaquim Amazonas
Cidade Universitária, Recife / PE
Ref: Pregão Eletrônico nº 19/2020-SRP
Recurso SEAL
Prezados Senhores,
SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, (“SEAL” ou “Recorrente”) pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 58.619.404/0008-14 e situada à Av. Engenheiro Marcelo Miranda Soares,
1425, Vila Santo Antonio, Paranaíba / MS, CEP: 79500-000, com o costumeiro acatamento vem, mui tempestivamente,
nos termos do item 11 do Edital do Pregão em epígrafe, apresentar
RECURSO
em face da decisão do i. Pregoeiro que declarou como vencedora do presente certame a licitante VIXBOT SOLUÇÕES
EM INFORMÁTICA LTDA [“VIXBOT” ou “Recorrida”], e o faz nos termos em que passa a expor.
I – Dos Fatos
1. Após a declassificação da SEAL, a licitante VIXBOT foi declarada vencedora do Pregão em epígrafe, cujo objeto é a
“escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preços, para eventual aquisição de SOLUÇÃO DE PROJEÇÃO
MULTIMÍDIA, incluindo o fornecimento de Equipamentos/Materiais, a instalação e garantia ON SITE de 36 meses, para
atender as necessidades dos três campi da Universidade Federal de Pernambuco e do Comando do Exército – Base
Administrativa do Curado (UASG 160225), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos”.
2. Todavia, a decisão que classificou a Recorrida não merece prosperar, uma vez que a proposta da licitante não atende
às exigências do Edital, como será demonstrado a seguir. E, considerando que as demais licitantes, incluindo a SEAL,
foram desclassificadas, o presente Pregão deve ser declarado fracassado.
II – DO MÉRITO
II.I – Da Ilegal alteração na Proposta realizada pela VIXBOT
Afronta aos subitens 5.1 e 5.6 do Edital
3. Verifica-se da análise dos documentos apresentados pela VIXBOT que a referida licitante alterou a proposta
inicialmente cadastrada no sistema, especificamente quanto aos Equipamentos ofertados para os itens 1,2 e 3 dos
Grupos 1,3 e 5 do Anexo I do Edital, respectivamente, os quais se referem a Amplificadores em ambiente até que
30m².
4. Ora, na primeira proposta, foram ofertados amplificadores da marca NCA, modelo SA 100 BT ST, mas após ser
declarada vencedora, a Recorrida alterou o modelo para SA 100 BT, os quais são diferentes. Confira-se do link a seguir
as
duas
propostas
apresentadas
pela
Recorrida:
https://www.dropbox.com/sh/608hr0ndj6sob60/AACnRwMJDQb7yUk4tApIrRkAa?dl=0
5. Todaiva, a alteração na proposta realizada pela Recorrida afronta aos subitens 5.1 e 5.6 do Edital, previstos no artigo
26, caput, e § 1º do Decreto 10.024/2019, a seguir transcritos:
“(...)
5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
(...)
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
(...)”
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=848201&ipgCod=23339720&reCod=484758&Tipo=R
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6. Destaca-se que tanto os Equipamentos incialmente ofertados pela Recorrida, modelo SA 100 BT ST, como aqueles
descritos na proposta alterada, SA 100 BT, da marca NCA, não atendem a dois requisitos mínimos especificados no
Anexo I do Edital, sendo eles:
a) Potencia mínima por canal de 40W RMS em 4 ohms;
b) Relação sinal-ruído no mínimo de: 70 dB;
7. Em relação à letra “a” acima, o documento apresentado na primeira versão da proposta da Recorrida, chamado
“manual_LL_portugues_358_02032020-112151.pdf”, página 6, informa a especificação da Potência W RMS por Canal
de 30 @ 4 Ohms, o que caracteriza 30W por canal, sendo inferior aos 40W RMS exigido.
8. No tocante à letra “b”, o mesmo documento citado informa que a especificação da Relação Sinal Ruído é de
SD&USB/35dB 1kHz, também inferior ao exigido no Edital.
9. Ademais, depreende-se que os Equipamentos ofertados para os itens 13, 14, 15, 16, 17 e 18 – Projetor Multimídia,
marca BenQ, modelo MW550, não atendem às especificações solicitadas no anexo I do Edital, a saber, possuir no
mínimo 1 entrada de áudio L/R (RCA), uma vez que o documento anexado à proposta da Recorrida, nomeado
“Especificações - MW550 l Projetores BenQ.pdf”, página 3, não apresenta conectividade de áudio no padrão estéreo
(L/R) com conectores RCA.
10. Por fim, a proposta da Recorrida também atesta que não foi apresentado o “Certificado de Regularidade no
Cadastro Técnico Federal” de nenhum dos fabricantes dos equipamentos ofertados, conforme exigido no Anexo III do
Edital, a seguir transcrito:

“OBS:O licitante, além de atender às disposições técnicas enumeradas no Termo de Referência e respectivos Anexos e
de preencher os requisitos exigidos no Art. 27 e seguintes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, deverá apresentar
certificado(s) e/ou relatório(s) e/ou laudo(s) de conformidade técnica conforme normas abaixo:
1. De acordo com o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Lei 9.985, de
18/07/2000):
a) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de 31/08/1981) do fabricante dos itens para os
itens 01 a 18 e 25 a 30 do quadro constante no Anexo I do Termo de Referência.
i. Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, o licitante deverá apresentar o
documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.”
11. Não há dúvidas, portanto, do descumprimento das exigências do Edital e das norams previstas no Decreto
10.024/2019 pela proposta da Recorrida, implicando na consequente violação ao princípio da legalidade e vinculação ao
instrumento convocotório, razão pela qual deve ser desclassificada, sob pena de nulidade do certame, conforme
recentes decisões judiciais pátrias:
“PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NÃO
CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. NULIDADE DO CERTAME.
PROPOSTAS. VÍCIOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
.....
2. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, em se tratando de procedimento licitatório, por força dos
princípios da ampla competividade, do dever de tratamento isonômico dos licitantes, as propostas ofertadas devem
observar o princípio da vinculação ao edital, não podendo o administrador, em face do princípio da legalidade estrita,
convalidar proposta ofertada em desacordo com o instrumento convocatório do certame, sobretudo quando tal ato de
convalidação é contraditório a ato administrativo precedente, de exclusão de licitante cuja proposta continha vício
semelhante.
3. Se a proposta ofertada pela impetrante, próxima na lista de classificação do certame, também contém vícios, que a
impossibilitam figurar na condição de empresa contratada pela Administração Pública, não lhe assiste direito líquido e
certo de invalidação apenas do ato que declarou a outra empresa vencedora do certame, impondo-se seja concedida a
segurança nos termos do pedido sucessivo, qual seja, de nulificação de todo o certame licitatório.
4. Apelações e remessa oficial não providas.
(TJ-Df – APO: 20140110675453, Relator: Arnoldo Camanho de Assis. DJ: 02/12/2015. 4ª Turma Cível. DJE de
10/12/2015)
“MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.CREDENCIAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO
EDITAL.DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXCLUSÃO DA IMPETRANTE DO CERTAME. SEGURANÇA DENEGADA.
O Princípio de Vinculação ao Instrumento Convocatório é de observância obrigatória para a Administração Pública e
participantes.
Não se afigura ilegal ou arbitrário o descredenciamento da impetrante, diante da apresentação extemporânea dos
documentos exigidos pelo edital. (TJPR - 5ª C.Cível em Composição Integral - MS - 1331148-5 - Curitiba - Rel.: Luiz
Mateus de Lima - Unânime - - J. 29.09.2015)
https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=848201&ipgCod=23339720&reCod=484758&Tipo=R
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(TJ-PR - MS: 13311485 PR 1331148-5 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 29/09/2015, 5ª
Câmara Cível em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 1670 16/10/2015)
II.II – Do Fracasso do Pregão
12. Nota-se da Ata do Pregão que somente 3 licitantes participaram do certame, não havendo nenhuma proposta
válida, uma vez que a SEAL e a licitante DATAGOV INFORMÁTICA LTDA já foram desclassificadas e a licitante ora
Recorrida também deve ser desclassificada, haja vista o descumprimento do Edital demonstrado acima.
13. Logo, o Pregão deve ser declarado fracassado, lançando outro certame.
**************
14. Diante do exposto, na forma da legislação e jurisprudência apresentadas, e com base nas considerações
expendidas, requer a SEAL seja o presente recurso julgado procedente, para que a licitante VITBOX seja
desclassificada do certame, o qual deverá ser declarado fracassado, lançando novo certame.
15. A SEAL permanece à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.
Pede deferimento.
Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda
Nelson Batista de Resende
RG.: 16.281.813-0 – SSP/SP – CPF.: 104.171.628-12
Depto de Licitações
Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.
Fone (11) 3877-4010 – Fax (11) 3877-4011
E-mail: nelson@sealtelecom.com.br
Fechar
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