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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
Belo Horizonte, 29 de Julho 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 nº 040/2020 
Recurso WAVE AV

Prezados Senhores,

WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS LTA. [“WAVE” ou “Recorrente”], pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.º 17.991.869/0001-48 e
situada à R. Tomé de Souza, 830, sl 1102, Bairro Funcionários, Belo Horizonte-MG, com o costumeiro acatamento vem, tempestivamente, nos termos do Item 12 do
Edital do Pregão em epígrafe, apresentar

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face da decisão do i. Pregoeiro que declarou como vencedora do presente certame a licitante Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações LTDA [“SEAL” ou
“Recorrida”], e o faz nos termos em que passa a expor.

I – Dos Fatos

A Recorrida foi declarada vencedora do Pregão em epígrafe, cujo objeto é “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”

Todavia, a decisão que classificou a Recorrida não merece prosperar, visto que a licitante ofertou solução inapropriada, que não atende o objeto do certame, como será
demonstrado a seguir.

II – Do Mérito Da Proposta da SEAL - Não atendimento as exigências do ANEXO I do Edital - Termo de Referência

a) Referente ao item 48, “AMPLIFICADOR DE ÁUDIO 2 CANAIS, 120W POR CANAL, LINHA DE 70V/100VSWITCH” a ofertante propôs o item “CSA2120Z”.

No edital é solicitado que o amplificador “Deve suportar entradas de até 32Vrms.” [grifamos], característica que não é encontrada na folha de especificações do
equipamento ofertado pela SEAL.

O suporte a tal nível de entrada no setor de amplificação garante uma segurança a mais na utilização do equipamento. Esta exigência foi, inclusive, ratificada durante a
fase de questionamentos por parte dos licitantes, quando foi deixado claro, novamente, a necessidade de atendimento dessa característica. É, portanto, nítido que o
produto ofertado é inferior às especificações mínimas exigidas pelo órgão. Desta forma a vida útil de funcionamento do equipamento pode inclusive ser menor,
comprometendo a qualidade exigida em edital pelo órgão.

Logo, não há dúvidas de que o equipamento ofertado não atende ao Edital.

b) No item 42, SUPORTE PARA PROJETORES DE ATÉ 10KG, COM 50CM a SEAL propôs o item “ELG PEDESTAIS PRO1100WH”.

Pela leitura do catálogo técnico fornecida pela própria SEAL, fica evidenciado que o produto ofertado não atende às especificações mínimas exigidas pelo edital, conforme
exposto a seguir.

O suporte não possui canopla de acabamento e não permite passagem dos cabos internos, conforme exigência do edital: “Deve ter canopla de acabamento e permitir
passagem de cabos internos no suporte” [grifamos]. Desta forma a qualidade da instalação é comprometida pelo produto não oferecer um acabamento próprio para este
tipo de instalação.

O licitante compromete a correta instalação do produto pelo suporte não abranger a extensão de 50cm, conforme exigido no caderno de especificações técnicas do edital:
“Deve ser um suporte com extensão de 50 centímetros” [grifamos].

Apesar da altura do suporte para projetor ofertado ser ajustável, na faixa de ajuste não há abrangência da altura de 50cm, podendo ser comprovado pelo catálogo
enviado pela SEAL: “Ajuste de altura de 54 a 90cm” [grifamos]. Esta diferença no suporte compromete a correta instalação do projetor e qualquer alteração no sentido de
customizar a altura do suporte reduzindo a mesma pode comprometer a segurança e garantia do produto oferecendo inclusive risco aos usuários do local. Portanto este
item compromete inclusive a viabilidade do projeto após a instalação.

Portanto a SEAL fere a isonomia do processo por oferecer um produto em desacordo com a exigência do edital.

c) Para os itens de número 5, 40 e 60 a SEAL não informou especificação de marca e modelo. 

Desta forma não é possível sequer verificar se o produto ofertado atende as especificações técnicas pedidas em edital. Além disso, acerca do item 40, foi ratificado nos
esclarecimentos para os licitantes de que a moldura deve ser totalmente compatível com a tela de 74”. O não atendimento às exigências do edital fere, também, o
princípio de isonomia do processo licitatório pelo licitante poder fornecer itens inferiores aos pedidos, por não haver nenhuma comprovação técnica de atendimento ao
edital para esses itens.

d) No item 55, “RACK DE 24UR 870MM DE PROFUNDIDADE COM PORTAS MICROPERFURADAS, RÉGUAS DE ENERGIA, ORGANIZADORES DE CABOS E TAMPAS CEGAS”, a
SEAL indicou o item “W31 24 870”.

O modelo ofertado pelo licitante não possui portas micro-perfuradas, conforme pode ser constatado no catálogo enviado pela SEAL: “OPCIONAIS: Porta Perfurada”
[grifamos]. Por ser uma característica construtiva e não um acessório, o item ofertado não atende as exigências do edital, ferindo também a isonomia do processo por ser
de especificação inferior ao exigido.
Portas perfuradas garantem a ventilação do rack e uma maior vida útil dos
equipamentos acomodados. O fornecimento de um rack sem as portas ventiladas compromete características de boas práticas de projetos de áudio e vídeo.

III – Do Direito Afronta ao Princípio de Vinculação ao Edital

Ora, como se sabe, o Edital é a lei interna da licitação, vinculando tanto os participantes como a Administração. Nesse sentido, as palavras de Hely Lopes Meirelles:

"A vinculação ao edital significa que a Administração e os Licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da
licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do
certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora."

Portanto, ao classificar a SEAL mesmo tendo ofertado Equipamentos que não atendem às exigências técnicas descritas na lei do certame, esse r. Órgão afrontou
diretamente o Princípio da Vinculação ao Edital, motivo pelo qual deve rever a decisão recorrida, desclassificando-a, sob pena de nulidade do Pregão, conforme recentes
decisões judiciais pátrias, abaixo colacionadas:

“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
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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)

Portanto, como demonstrado, o Edital deve ser observado por todos, tanto a Administração, como os Licitantes, e, uma vez havendo o descumprimento de suas regras, o
licitante deve ser desclassificado do certame.

* * * * * * * 

Diante do exposto, na forma da legislação e jurisprudência apresentadas, e com base nas considerações expendidas, requer a WAVE seja o presente recurso julgado
procedente, para que a licitante SEAL seja desclassificada do certame.

Na eventual dúvida sobre os argumentos técnicos lançados no presente Recurso, a WAVE requer sejam realizadas diligências junto às Fabricantes, nos termos do artigo
43, § 3º, da Lei 8.666/93.

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

Pede deferimento.

Wave Tecnologias em Sistemas Audiovisuais Ltda
Pedro Felipe Leite Retes
RG: 14.673.704
Fone: (31) 2551-4400
Email: pedroretes@waveav.com.br
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