
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: PREGÃO 18/2016

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

A empresa VIDEOBRAX TECNOLOGIA LTDA. – ME  (CNPJ 13.791.650/0001-

44), interpôs impugnação tempestiva ao edital do pregão nº 18/2016, para a contratação de empresa

especializada para o fornecimento de solução de videoconferência corporativa compreendendo os

equipamentos necessários,  serviço de instalação, e garantia on-site por 12 (doze) meses, para o

Conselho Nacional do Ministério Público, e ao final requer o acolhimento dos seguintes pedidos:

1. DOS PEDIDOS DA IMPUGNANTE

1. Referente ao item 1 – Terminal de videoconferência

1.1. Sobre a velocidade mínima de comunicação

Uma  vez  que  o  termo  de  referência  do  presente  certame  impede  a  participação  de

fornecedores que eventualmente ofereçam equipamentos que não permitam a comunicação nesta

faixa de velocidade irrelevante e desnecessária (de 64 Kbps a 90 Kbps), entendemos que o mesmo

deve ser impugnado, por contrariar item I do art. 9º do decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, o qual

afirma que na elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto

de  forma  precisa,  suficiente  e  clara,  devem  ser  vedadas  especificações  que,  “por  excessivas,

irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização”.

2. Referente ao item 2 – Solução de gravação e streaming de videoconferência

2.1. Sobre o conceito de “solução”

Visto  que  o  termo de  referência  deste  certame afirma  que  não  são  aceitas  soluções  de

software,  entendemos  que  o  mesmo deve ser  impugnado,  por  apresentar  contradição  entre  sua

exigência prévia e a proposta do TCU supre-citada para bens e serviços de TI, ferindo o princício da

probidade administrativa, a qual exige dos agentes públicos uma conduta compatível com as regras

da boa administração.
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2.2. Sobre as resoluções de vídeo

Como apenas um fabricante no mercado atenderia aos requisitos em fullscreen, a

inclusão do formato widescreen permitiria  a  ampla e  justa  competição no certame.  A partir  do

momento em que o termo de referência privilegia este único fabricante ao exigir a presença das

resoluções de vídeo 4CIF, VGA, SVGA, XGA e HD720p, verifica-se a quebra do princípio da

isonomia, o que justifica a impugnação deste certame.

2.3. Sobre as velocidades de transmissão

Como apenas  um fabricante  no  mercado  atenderia  a  velocidades  abaixo  de  270

Kbps, a ampla e justa competição fica comprometida para este certame, e o princípio da isonomia é

ferido, o que justifica a impugnação do mesmo.

2.4. Sobre os protocolos de áudio

Uma vez que o termo de referência do presente certame impede a participação de

fornecedores que eventualmente ofereçam equipamentos que não suportem padrões de áudio além

da frequência da voz humana (ao exigir o padrão G.722 além do G.711), entendemos que o mesmo

deve ser impugnado, por contrariar item I do art. 9º do decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, o qual

afirma que na elaboração de termo de referência pelo órgão requisitante, com indicação do objeto

de  forma  precisa,  suficiente  e  clara,  devem  ser  vedadas  especificações  que,  “por  excessivas,

irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização.

2.5. Sobre protocolos de vídeo

Uma vez que o termo de referência do presente certame impede a participação de

fornecedores que eventualmente ofereçam equipamentos que não suportem um padrão obsoleto (ao

exigir o padrão H.263 além do atualizado H.264), entendemos que o mesmo deve ser impugnado,

por contrariar item I do art.  9º do decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, o qual afirma que na

elaboração  de  termo  de  referência  pelo  órgão  requisitante,  com indicação  do  objeto  de  forma

precisa, suficiente e clara, devem ser vedadas especificações que, “por excessivas, irrelevantes ou

desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização”.
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2. DA RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA

Instada  a  se  manifestar,  a  Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação,   emitiu  os

entendimentos abaixo, às formulações da impugnante:

1. Referente ao item 1 – Terminal de videoconferência

1.1. Sobre a velocidade mínima de comunicação

A solução está sendo adquirida pelo CNMP para possibilitar a realização de conferências 

com os Ramos do MPU e os Ministérios Públicos Estaduais. É sabido que existem unidades em 

localidades remotas, onde, muitas vezes não há infraestrutura adequada de comunicação de dados. 

Desta forma, a solução em tela deverá possibilitar o máximo de interoperabilidade com as mais 

diversas velocidades de comunicação e equipamentos remotos.

A velocidade de 64K é utilizada em conferências de baixa qualidade, utilizando baixa 

resolução (SIF, CIF, QSIF e QCIF, pelo menos). Todas estas resoluções são padrão de mercado, e 

pelo menos 3 grandes fabricantes possuem equipamentos que possibilitam a realização, pelo menos 

em teoria, de conferências utilizando esta banda de dados.

2. Referente ao item 2 – Solução de gravação e streaming de videoconferência

2.1. Sobre o conceito de “solução”

Conforme especificado no item nos itens 2.2.17. "Deve ser fornecido em formato appliance

padrão para rack de 19” possuindo, no mínimo, 1(uma) porta Ethernet padrão 10/100/1000 Mbps

com conector RJ-45.

O fornecedor esquece-se de considerar o TCO, ou custo total de propriedade, que é muito

maior em uma "solução" integrada do que em uma solução em equipamento do tipo "appliance",

específica para o uso a que se destina. 

2.2. Sobre as resoluções de vídeo

A solução ofertada deve suportar, no mínimo, as principais resoluções, isto é, HD 720p,

480p e 360p, não importando se em fullscreen ou em widescreen, desde que a demanda do CNMP

seja atendida tecnicamente e não haja prejuízo na comunicação com o terminal de videoconferência
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ofertado no Item 1.

2.3. Sobre as velocidades de transmissão

A solução está sendo adquirida pelo CNMP para possibilitar a realização de conferências

com os Ramos do MPU e os Ministérios Públicos Estaduais. É sabido que existem unidades em

localidades remotas, onde, muitas vezes não há infraestrutura adequada de comunicação de dados.

Desta forma, a solução em tela deverá possibilitar o máximo de interoperabilidade com as mais

diversas velocidades de comunicação e equipamentos remotos.

Ao  contrário  do  que  alega  o  fornecedor,  pelo  menos  3  (três)  fabricantes  fornecem

equipamentos que atendem aos requisitos técnicos do Termo de Referência. E mesmo que somente

a CISCO atendesse aos requisitos, o que não é o caso, existem vários fornecedores de equipamentos

da marca, e haveria a livre concorrência entre os participantes do certame.

2.4. Sobre os protocolos de áudio

A solução está sendo adquirida pelo CNMP para possibilitar a realização de conferências

com os Ramos do MPU e os Ministérios Públicos Estaduais. Não é possível assegurar que somente

o protocolo G711 ou G.722 irá  possibilitar  a  comunicação com estas  outras  localidades.  Desta

forma, a solução em tela deverá possibilitar o mínimo de interoperabilidade com os equipamentos

remotos. 

Ademais,  pelo  menos  3  fabricantes  diferentes  fornecem equipamentos  com o  protocolo

G.722 solicitado.

2.5. Sobre protocolos de vídeo

A solução está sendo adquirida pelo CNMP para possibilitar a realização de conferências

com os Ramos do MPU e os Ministérios Públicos Estaduais. Não é possível assegurar que somente

o protocolo H.264 possibilitará a comunicação com estas outras localidades. Desta forma, a solução

em tela deverá possibilitar o mínimo de interoperabilidade com os equipamentos remotos.

Ademais, pelo menos 3 fabricantes diferentes fornecem equipamentos com os protocolos

H.263 e H.264 solicitados. Deve-se atentar que todos os participantes de uma conferência devem
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utilizar  o  mesmo  protocolo,  ou  seja,  não  é  possível  a  realização  de  conferências  com  um

equipamento que suporte apenas um dos protocolos, com um equipamento que suporte apenas o

outro. 

3. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto pela área técnica responsável, e com base no inciso II, do Art. 11,

do Decreto 5.540/2005, conheço o pedido de impugnação apresentado pela empresa VIDEOBRAX

TECNOLOGIA LTDA. – ME, por tempestivo, para no mérito negar-lhe provimento, por restar

comprovado  que  inexiste  violação  aos  princípios  do  julgamento  objetivo,  da  isonomia  e

economicidade, mantenho ainda, o Edital em seus termos originais.

Em 12 de agosto de 2016

Fabiana Bittencourt Garcia Soares de Lima
Pregoeira/CNMP
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