
Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO : 

Paranaíba/MS, 03 de agosto de 2020.

Ao 
Ilmo. Sr. Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº 003/2020
Comissão Permanente de Licitação
Conselho Regional de Farmácia
Rua Urucuia, 48, Bairro Floresta
Belo Horizonte/MG
CEP: 30.150-060

Ref: Pregão Eletrônico nº 003/2020 - Processo Administrativo nº 040/2020

Prezados Senhores,

SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. [“SEAL” ou “Recorrida”], 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, Cidade de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do Sul, com o costumeiro acatamento vem, 
tempestivamente, de acordo com o Item 12 do Edital do Pregão em epígrafe, apresentar

CONTRARRAZÕES

Ao recurso interposto pela licitante WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS LTDA [“WAVE”
“Recorrente”], e o faz nos termos em que passa a expor. 

I – Dos Fatos

1. A SEAL foi declarada vencedora do Pregão em epígrafe, cujo objeto é o “Fornecimento, instalação e treinamento de 
sistema de Áudio, vídeo e automação (SAV) do Plenário, salas de reunião e auditórios do CRF/MG, para sua nova 
sede, localizada na Rua Rodrigues Caldas, 493 - Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG - CEP 30.190-120, 
conforme especificações contidas no Termo de Referência do ANEXO I deste instrumento convocatório”.

2. Inconformada, a WAVE interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a proposta da SEAL não atenderia 
às exigências do Edital, requerendo a desclassificação da Recorrida e que seja convocada em razão de sua 
classificação em segundo lugar no certame.

3. Todavia, o recurso não merece ser provido, uma vez que a proposta da SEAL atende integralmente ao Edital.

4. Senão vejamos.

II – DO MÉRITO

II.I. Da Proposta da SEAL
Pleno Atendimento às Especificações Técnicas do Anexo I do Edital
Termo de Referência 

a) Dos Itens 5, 40 e 60
Identificação de Marca e Modelo

5. Alega a Recorrente que a SEAL não teria especificado a Marca e o Modelo do Item 5, “Caixa de Conexão de Mesa 
com HDMI e Tomada de Energia”, do Item 40, “Moldura de Acabamento para Tela de Projeção Elétrica” e do Item 60, 
“Caixa de Conexão de Mesa com HDMI e Tomada de Energia”, do Anexo I do Termo de Referência do Edital, o que 
tornaria impossível verificar se os produtos ofertados atendem às exigências técnicas do Edital.

6. Ocorre que, primeiramente em relação aos itens 5 e 60, o Edital é claro e objetivo ao determinar que, para ambos, 
a solução “Deve ser customizada de acordo com as condições do local de instalação e em harmonia com os 
acabamentos do espaço. ”

7. Nesse sentido, a própria proposta da SEAL, respectivamente nas páginas 2 e 4, cumpriu tal exigência, informando 
que as caixas de conexão AV serão fornecidas e devidamente customizadas pelo time de instalação da SEAL.

8. Em segundo, quanto ao item 40, incorre em erro a Recorrente ao alegar a ausência de Marca e Modelo, pois a 
proposta da SEAL, na página 3, explicitamente indica a Fabricante/Marca PROJETELAS, Modelo MOLDURA PARA TELA 
DE PROJEÇÃO + ACESSÓRIOS.

9. Além disso, em conformidade com os esclarecimentos prestados por esse r. Órgão, cumpre-nos informar que a 
moldura será totalmente compatível com a tela de 74”.

10. Portanto, não há que se falar em não atendimento ao Edital.
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b) Item 42
Suporte para Projetores de até 10KG, com 50CM 

11. O Anexo I do Termo de Referência do Edital dispõe que os Suportes para Projetores devem possuir as seguintes 
características:

“Deve ser um suporte com extensão de 50 centímetros, peso até 2,5kg e suportar cargas de até 10 kg.
Deve ter canopla de acabamento e permitir passagem de cabos internos no suporte.
Deve ter hastes móveis para fixação do projetor e permitir inclinação do mesmo”

12. A WAVE alega o equipamento ofertado pela SEAL, Modelo PRO1100WH, da Fabricante ELG PEDESTAIS, com 
Acessórios, supostamente não abrangeria a extensão de 50cm, o que comprometeria a “instalação do projetor (...) e 
a viabilidade do projeto após a instalação”

13. Entretanto, o suporte ofertado pela Recorrida é totalmente ajustável, permitindo a este r. Órgão adequá-lo de 
acordo com eventuais necessidades – o que o torna muito superior às soluções com tamanho fixo.

14. Isso porque, além dos ajustes de fábrica, que variam entre 54-90cm, o time técnico de instalação da SEAL possui 
plena capacidade de realizar redução no tamanho da haste, sem qualquer prejuízo operacional ou estético na 
instalação.

15. Ainda registra a WAVE que o equipamento ofertado pela Recorrida não permitiria a “passagem dos cabos 
internos” e não possuiria “canopla de acabamento”.
16. Todavia, a simples análise das imagens do guia de instalação do produto, disponível em 
https://www.elg.com.br/restrito/img/produto/suporte-de-teto-para-projetor-com-regulagem-ate-90cm-pro1100-elg
solucoes-inteligentes15567411402.pdf, comprova que o cabeamento percorre a parte interna do suporte, inclusive 
com duas opções de passagem: pela parte lateral ou pela base do suporte.

17. Em relação à canopla de acabamento, a SEAL certifica que este item é um acessório e será fornecido sem 
qualquer custo adicional, podendo, inclusive, ser customizável quanto à cor compatível ao local de instalação.

18. Logo, verifica-se de forma inequívoca que não houve descumprimento do Edital pela SEAL. 

c) Item 48
Amplificador de Áudio 2 Canais, 120W por Canal, Linha de 70V/100V

19. O Anexo I do Termo de Referência do Edital exige, dentre outras características, que o Amplificador de Áudio 
“Deve suportar entradas de até 32Vrms”.

20. A Recorrente alega que a solução ofertada pela SEAL, Amplificador Modelo CSA 2120Z, da Fabricante JBL e 
acessório de Modelo PROAV2, da Fabricante RADIAL, não apresentaria tal funcionalidade, vez que a Recorrida não 
teria, supostamente, disponibilizado documentos que a comprovassem.

21. Ocorre que para a realização de medidas de equipamentos de áudio profissionais que utilizam entradas e saídas 
balanceadas, tornou-se padrão o uso da unidade de medida “dBu”.

22. Nesse sentido, o “dBu” é amplamente utilizado como correspondente do “Vrms” para medir o nível máximo de 
entrada de um sinal de áudio, sendo a tensão do primeiro referente a 0,775Vrms. 

23. Com efeito, conforme verificável pelo uso de ferramenta de conversão, disponível em 
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm, a tensão de 32Vrms exigida no Edital equivale a 32,32dBu.
24. Demais disso, com a finalidade de atenuar o sinal de entrada de áudio em fontes que possuem altos níveis de 
sinal, usa-se tradicionalmente acessório DirectBox, que opera recebendo esses sinais e entregando-os ao amplificador 
de forma reduzida.

25. No particular, é exatamente essa a funcionalidade do RADIAL PROAV2, ofertado acessoriamente pela SEAL. Ele é 
capaz de atenuar sinais de entradas de dispositivos em até 15dB, conforme comprova o datasheet do produto, 
disponível em https://www.radialeng.com/wp-content/uploads/2018/05/smartsheet-radial-proav1.pdf: , “-15 dB PAD 
reduces imput level from high output devices like CD players and headphone outputs”.

26. Dessa forma, tendo como referência que o valor do nível de tensão do Amplificador Modelo CSA 2120Z, da 
Fabricante JBL é de +22dBu, conforme o manual da fabricante, página 21, disponível em 
https://jblcommercialproducts.com/en/product_documents/csa_5040963_en_140120pdf: “Maximum Input Level: 
+22dBu (Nominal)”, observa-se que o conjunto formado pelos equipamentos suporta sinais de entrada de até 
+37dBu, ou, utilizando a ferramenta de conversão indicada, 54,83Vrms.

27. Logo, o equipamento ofertado pela SEAL está em acordo com as especificações do Edital, sendo mais que 
suficiente para suprir a demanda do item, vez que suporta sinais de entrada superiores ao exigido.

d) Item 55
Rack de 24UR 870mm de Profundidade com Portas Microperfuradas, Réguas de Energias, Organizadores de Cabos e 
Tampas Cegas

28. O Anexo I do Termo de Referência do Edital exige que o referido Rack possua, dentre outras especificações, 
“porta perfurada com 78%, ao menos, de ventilação”. 

29. A Recorrente alega que de acordo com informação do catálogo do equipamento ofertado pela SEAL, Modelo W31 
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24 870, do Fabricante WOMER, com Acessório, a porta poderia não ser “perfurada”, vez que tal característica é 
acessória. 

30. Contudo, da análise do site da fabricante WOMER - http://www.womer.com.br/produto/portas-perfuradas/, 
verifica-se que o argumento em análise não faze sentido, pois as portas são acessórios opcionais que são adquiridos 
conforme a necessidade de cada projeto. 

31. No presente certame, as portas serão fornecidas conforme a exigência do Edital.

32. Ademais, uma vez que as portas são acessórios totalmente compatíveis com o Rack ofertado e, tendo o Edital 
demandado tal característica, é certo que a SEAL oferecerá a perfuração com 78% de ventilação, conforme previsto 
no catálogo das portas, disponível em http://www.womer.com.br/novo/wp-content/uploads/2018/02/portas.pdf, 
referente à especificação “furo sextavado”.

33. Portanto, novamente sem razão a WAVE, visto que o produto apresentado pela SEAL está totalmente de acordo 
com os termos do Edital.

III – DO RECURSO DA WAVE
CÓPIA DA ESTRUTURA RECURSAL DA SEAL

34. A SEAL não pode deixar de registrar sua indignação com a estrutura recursal e argumentos de direito utilizados 
na petição da WAVE, uma vez que se trata de cópia integral dos recursos interpostos pela SEAL quando o caso.

35. Confira-se como exemplo os seguintes recursos contra decisões que declararam a própria WAVE vencedora em 
certames distintos: Link: https://www.dropbox.com/sh/y5dxzxcav3kmhg5/AABVYYItYBc9h3YZzDsaMofZa?dl=0

36. Embora não tenha interferência na decisão do recurso, que certamente será pelo desprovimento, resta aqui 
demonstrado o repúdio ao fato ora apresentado, o qual demonstra total falta de ética por parte da WAVE e que se 
espera não se repita em outros certames.

* * * * * * * *

37. Diante do exposto, requer a SEAL seja o recurso da WAVE julgado improcedente, mantendo-a vencedora do 
Pregão, e, ato subsequente, a adjudicação do objeto em seu favor e celebração do contrato administrativo. 

38. A SEAL permanece à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Pede deferimento.

Nelson Batista de Resende
RG n°16.281.813-0 / CPF 104.171.628-12
Depto de Licitações - Procurador
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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