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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões
DECISÃO DO PREGOEIRO: PROCEDE
Decisão do Pregoeiro
Segue abaixo a decisão do pregoeiro sobre a interposição de recurso da empresa Seal Telecom Comércio e Serviços
de Telecomunicações LTDA (Recorrente), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
58.619.404/0008-14 em face da decisão que declarou como vencedora a licitante Vixbot Soluções em Informática
LTDA – EPP (Recorrida) no pregão eletrônico 19/2020 cujo objeto é a 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).
Parecer Técnico
Resposta ao recurso da Empresa SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA quanto à
proposta da VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA:
Recurso:
Verifica-se da análise dos documentos apresentados pela VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA que a
referida licitante alterou a proposta inicialmente cadastrada no sistema, especificamente quanto aos equipamentos
ofertados para os itens: 01, 02 e 03, dos grupos: 01, 03 e 05 do Anexo I do edital, respectivamente, os quais se
referem a Amplificadores em ambiente até que 30 m².
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.
RESPOSTA:
A licitante Recorrida ofertou equipamento de qualidades e características superiores ao exigido, logo nesse sentido
não houve prejuízo para a administração. Neste sentido, veja o que diz o renomado Marçal Justen Filho:
“Obviamente, a oferta de vantagens ou benefícios não previstos ou superiores aos determinados no ato
convocatório, não prejudica o licitante. Se o benefício não for de ordem de alterar o gênero do produto ou do
serviço, nenhum efeito dele se extrairá. Porém, se a vantagem configurar, na verdade, outra espécie de bem ou
serviço, deverá ocorrer a desclassificação da proposta – não pela ‘vantagem’ oferecida, mas por desconformidade
com o objeto licitado. Logo, recurso indeferido.
Resposta ao recurso da Empresa SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTD quanto à
proposta da VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
Recurso:
Destaca-se que tanto os Equipamentos inicialmente 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;
RESPOSTA :
a) O datasheat do equipamento, fornecido na proposta, faz menção clara a potência de saída: 100w a 4ohms.
Logo, recurso indeferido.
RESPOSTA :
b) Relação sinal-ruído no mínimo de: 70 dB; após reavaliação, entendemos que o datasheat enviado pelo
proponente e suas contrarrazões, VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, não deixam claras se o amplificador
atende a este requisito, apenas informa quanto a reprodução em SD/USB, que é de 35dB, inferior ao exigido. Logo,
recurso deferido.
Recurso:
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.
Resposta:
O edital relaciona : "Entrada de áudio L/R (RCA): Mínimo 01" não faz menção a conexão stereo, o requisito mínimo
para atender este critério é no mínimo uma entrada de áudio do tipo RCA. Logo, recurso indeferido.
Recurso:
“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.”
Resposta:
Conforme edital: “De acordo com o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
(Lei 9.985, de 1 8 / 0 7 / 2 0 0 0) : 7.5.2.3.1.1.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. a) 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.” Não identificamos tais
documentos na proposta da VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. Logo,recurso deferido.
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Obs.: A licitante Recorrida disse nas suas contrarrazões que a marca NCA era importada. Desta forma, este
pregoeiro que vos fala, não conseguiu identificar em pesquisas na internet se o produto era realmente importado
ou era nacional, porém conseguiu identificar uma empresa do estado de São Paulo (Kro Áudio) e através de
conversa pelo Whatsaap, conseguiu obter da empresa que a marca era nacional, portanto, mais um motivo para a
Recorrida ter apresentado o tal Certificado. Segue conversa abeixo:
[16:04, 05/11/2020] Aurélio: Boa tarde.
[16:05, 05/11/2020] Aurélio: Sou comprador da UFPE
[16:05, 05/11/2020] Aurélio: Universidade Federal de Pernambuco
[16:05, 05/11/2020] Aurélio: Gostaria de saber se a RCA é uma marca importada?
[16:09, 05/11/2020] Aurélio: E se vocês têm o Certificado ou Relatório de conformidade técnica do IBAMA, LEI
9.985/2000 ?
[16:11, 05/11/2020] Aurélio: E o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Fabricante ( Lei
6.938/1981) ?
[16:11, 05/11/2020] Aurélio: Só posso comprar se vocês tiverem.
[17:11, 05/11/2020] Kpro Áudio NCA: Boa tarde,
[17:11, 05/11/2020] Kpro Áudio NCA: nao conheço essa marca ... qual seria o modelo do equipamento ?
[17:12, 05/11/2020] Kpro Áudio NCA: vou verificar junto a minha contabilidade
[17:25, 05/11/2020] Aurélio: Amplificador
[17:26, 05/11/2020] Kpro Áudio NCA: nao seria nca?
[17:27, 05/11/2020] Aurélio: Isso.
[17:28, 05/11/2020] Kpro Áudio NCA: OK ... essa marca é nacional
[17:28, 05/11/2020] Aurélio: Modelo SA 100 BT
Modelo SA 100 BT ST
[17:29, 05/11/2020] Aurélio: Você está afirmando ou perguntando?
[18:00, 05/11/2020] Kpro Áudio NCA: afirmando
[18:03, 05/11/2020] Aurélio: Ok.
[18:03, 05/11/2020] Aurélio: Obrigado.
Conclusão: o recurso interposto pela empresa SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA procede, pois identificamos que o produto não atende em relação sinal-ruído, como também a empresa não
atende por não ter apresentado o Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (Lei 6.938, de
31/08/1981) do fabricante. Desta forma a empresa Vixbot será desclassificada e voltaremos à fase de aceitação
dos itens (grupos).
Recife, 07 de novembro de 2020

Marcos Aurélio C. Paraíso
Pregoeiro
Fechar
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