
 

 

DECISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

PROCESSO: SEI Nº 19.00.6160.0003427/2020-70 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020 

 

RECORRENTE: SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ 58.619.404/0008-14) 

RECORRIDA: COPERSON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA E SEGURANÇA EIRELI (CNPJ 07.648.642/0001-40) 

 

  Trata-se do Pregão Eletrônico n° 21/2020, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada para fornecimento de equipamentos e prestação de serviços com a finalidade de 

modernizar os sistemas de áudio e vídeo do Auditório e Plenário do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP).   

 

I.   DA TEMPESTIVIDADE 

 

   Em cumprimento à Sentença da 4ª Vara Federal Cível da SJDF que concedeu a 

segurança, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, foi determinado ao CNMP a suspensão do 

curso do referido Pregão Eletrônico, inclusive o Contrato CNMP nº 19/2020 já assinado, para receber 

a intenção de recurso da parte autora e oportunizar a apresentação das razões recursais. 

  De acordo com o Art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/2002 e Art. 44, § único, do Decreto 

10.024/2019 foi concedido o prazo de 3 (três) dias à SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. para apresentação do pretendido recurso e a COPERSON 

SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SEGURANÇA EIRELI para 

apresentar contrarrazões em 3 (três) dias. 

  As empresas enviaram, tempestivamente, os memoriais das razões e contrarrazões do 

Recurso Administrativo.  

 



II.   DO PEDIDO DA RECORRENTE  

 

  Em seu recurso a recorrente alega que a empresa recorrida ofertou dois equipamentos 

(Câmera de Vídeo Digital PTZ HD e Controladora para Câmara PTZ) que não atendem a diversas 

exigências técnicas expressas de forma clara no Edital.  

 

III.   DAS CONTRA-RAZÕES 

  A recorrida alega, em suas contrarrazões: 

 

 A SEAL afirma primeiramente em seu recurso, que a câmera ofertada pela COPERSON 

(NEOiD PTZ NDI) não atenderia plenamente aos formatos de vídeo solicitados em edital: 

“1080p60/50/30/25/59.94/29.97 e 1080i60/50/59.94”  

 A câmera por nós ofertada trabalha com o padrão 3GSDI, que é compatível com 1080p60, 

que pode ser comprovado tanto pelas fotos do produto, quanto pela carta do fabricante 

anexa e/ou o manual. 

 No próprio catálogo citado pela SEAL, podemos confirmar através das fotos que a saída é 

3G-SDI, embora um pouco desfocada, e não HD-SDI. Além disso, como o catálogo cita o 

atendimento do formato 1080p60, a câmera deveria ser NO MÍNIMO Dual Link HD-SDI, 

conforme a tabela abaixo. Nossa câmera, no entanto, trabalha em 3G-SDI, conforme já 

comprovado acima, que também suporta este formato, bem como o restante dos formatos 

solicitados em edital. 

 A SEAL também afirma que a câmera não possui ajustes de Brilho, Cor, Curva Gamma e 

Contraste.  

 Ora, estes ajustes são tão básicos que praticamente qualquer câmera PTZ os possuem, e ge-

ralmente não são citados em seus catálogos técnicos. Porém basta verificarmos rapida-

mente o manual do produto que vai em anexo, na página 10 (página 17 do PDF), para veri-

ficarmos estes ajustes. É tão lógico que a câmera possui estes ajustes que nem foi alvo de 

diligência do corpo técnico do CNMP, sabendo que são configurações básicas. 

 A SEAL afirma também em seu recurso, que a controladora câmera ofertada pela COPER-

SON (CONTROLE NEOID NDI IP) não atenderia aos itens 3.10.7.1.3.2 e 3.10.7.1.3.3.  

 Basta verificarmos rapidamente a parte física da controladora para os argumentos da 

SEAL serem invalidados. Segundo as imagens abaixo, podemos confirmar que a controla-

dora possui os ajustes de Zoom, Foco e Íris, bem como a porta RJ-45 em sua parte traseira. 

Acerca da velocidade da porta, é bem óbvio que a mesma é compatível com 10BASE-



T/100BASE-TX, o que são consideradas as velocidades mais básicas em uma porta Ether-

net, bem como a detecção automática. Em todo caso, vai anexa a carta do fabricante com-

provando estas características. 

 

 

IV.   DA ANÁLISE DO RECURSO 

  4.1  Antes de darmos prosseguimento à análise do pleito, cabe frisar que o Decreto nº 

10.024/19, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, 

estabelece em seu art. 2º que a licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios 

básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos 

princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.  

 

4.2. Em contrapartida aos argumentos do recorrente, a Coordenadoria de Engenharia 

- COENG, área técnica e demandante, assim se pronunciou:   

“Em relação aos quesitos técnicos, em análise neste documento, a Recorrente informa 

que não foram atendidos os seguintes itens:  

a) Referente ao item: 3.10.6  - CÂMERA PTZ DE VÍDEO DIGITAL HD  

Subitens não atendidos, conforme apresentado no Recurso da SEAL: 

3.10.6.2       Deverá ser composto por câmeras digitais do tipo PTZ, conexão SDI e de 

rede IP, resolução FullHD (1080/60p) nas saídas, e zoom ótico de no mínimo 25x. 

3.10.6.9.4:   Sinal de saída de vídeo: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97, 

1080I60/50/59.94 

3.10.6.9.9:   Saída de vídeo SDI e LAN 

3.10.6.9.13:   Ajuste de vídeo: Brilho, Cor, Curva Gamma e Contraste.;  

Em relação aos itens listados acima, esclareço que o item 3.10.6.2 apresenta um erro 

de redação, visto que o requisito é em relação à resolução FullHD e não especificamente aos modos 

de vídeo, se entrelaçado, com i do termo em inglês de “interlaced”, ou progressivo, com p do termo 

em inglês de “progressive”, ou se com diferentes frequências (60 Hz, 50Hz, 30Hz, 25Hz, 59.94Hz, 



29.97Hz). Ademais, não faria qualquer sentido fazer uma exigência dessas num requisito ainda geral 

como o do item 3.10.6.2. 

Observe que o item 3.10.6.9.4 apresenta os vários modos que as câmeras podem ope-

rar, destacando-se que em um projeto dessa natureza, o fundamental não é a câmera oferecer todo e 

qualquer modo (p ou i) ou range de frequência, visto que nem são utilizados simultaneamente, mas 

sim a sua compatibilidade com os demais equipamentos que compõe a solução e de forma a garantir 

a qualidade da imagem na resolução FullHD (1980x1080 pixels). 

Assim as câmeras devem “conversar” com a mesa de corte (Switcher) e este com os 

demais equipamentos interligados, garantindo a qualidade exigida.  

Dúvida semelhante foi suscitada antes mesmo do Pregão ocorrer, mais especifica-

mente no dia 10/08/2020, pela empresa SONY BRASIL (SEI n° 0437237), visto que, segundo o 

representante da marca, a câmera Sony Modelo SRG-300SE, muito embora o catálogo aponte o con-

trário (SEI n° 0437236), não suporta a resolução 1080p a 60Hz, apenas a 59.94Hz. Essa câmera foi 

apresentada no Edital, inclusive, como uma das câmeras de referência.  

Na resposta (SEI n° 0437237), foi informado o seguinte: 

Conforme item 3.10.6.9.4 – serão aceitos sinais de vídeo  

1080P60/50/30/25/59.94/29.97, 1080I60/50/59.94, mesmo que a câmera não suporte todos os mo-

dos. Porém, na solução como um todo, a ser apresentada pela Licitante, será avaliado se as câmeras 

são compatíveis com os demais equipamentos interconectados, como o switcher e o controlador, por 

exemplo.  

Salienta-se, novamente, que essa explicação foi apresentada a todos os licitantes antes 

da realização do Pregão 21/2020, tendo sido, portanto, conhecimento de todos os participantes. 

Informa-se, ainda, que no modo progressivo cada “frame” do vídeo é capturado de 

uma única vez, enquanto no modo entrelaçado cada passagem é montada em duas etapas, interca-

lando-se por linhas pares e ímpares. Do ponto de vista da fluidez do vídeo, para a percepção humana 

do vídeo exibido, praticamente não há diferença entre os modos. Atualmente o próprio Plenário do 

CNMP utiliza no conjunto Câmeras/Switcher (Mesa de Corte), a resolução 1080i a 59.94Hz, sendo 

que continuará a ser utilizado no Auditório, visto que a contratação prevê o seu remanejamento para 

esse local. Diferença haveria se o CNMP necessitasse congelar/paralisar a imagem do vídeo para 



algum motivo específico, demanda essa inexistente. Nessa situação, o modo progressivo é o reco-

mendado pois cada imagem é gerada por inteiro e, quando pausada, observa-se a imagem completa. 

Ao contrário, no modo entrelaçado em que as linhas ímpares e pares aparecem alternadas, ora se 

visualiza apenas as linhas ímpares ou as linhas pares. 

Em complemento (SEI n° 0437238), no dia 12/08, véspera do Pregão 21/2020, foi 

encaminhado um e-mail ao Pregoeiro em que, parte do conteúdo, apresenta a seguinte informação:  

“Prezado Pregoeiro 

               Em complemento às informações prestadas até o momento em resposta aos 

questionamentos encaminhados pelos licitantes, encaminho, abaixo, um texto informativo a ser di-

vulgado aos licitantes para fins de esclarecimentos adicionais: 

                Considerando os questionamentos levantados até então pelos licitantes, in-

formamos que em relação aos modos de resolução de vídeo e respectivas frequências de operação, 

tanto para varredura entrelaçada quanto para a progressiva, quanto para outros quesitos técnicos, 

como protocolos de comunicação, a solução como um todo deve garantir total compatibilidade, tanto 

entre os equipamentos a serem fornecidos, quanto com os já existentes na atual instalação e que 

serão ainda mantidos. 

                Dessa forma, como exemplo, deve haver compatibilidade entre as novas câ-

meras com a nova controladora no quesito do protocolo de comunicação (VISCA, PELCO, etc), bem 

como das câmeras com o switcher de vídeo a serem fornecidos e com a solução como um todo. 

Havendo necessidade de ajustes pontuais, tal como previsto no item 3.2 do Termo de referência do 

Edital de Licitação do Pregão Eletrônico CNMP nº21/2020,  deverão ser por providos pela Contra-

tada outros equipamentos, tais como conversores, “splitters”, transmissores ou quaisquer outros 

elementos acessórios, desde que necessários ao pleno funcionamento dos sistemas, em função das 

particularidades da solução cotada pela licitante e seu preço deverá estar incluído na cotação do 

equipamento principal ao qual se referirem.”  

Essa informação já esclarece que o Termo de Referência presente no Edital 21/2020 

(SEI n° 0382446), possibilita ajustes pontuais, mas destaca que todos os equipamentos devem “con-

versar” entre si para garantir a plena integração e comunicação entre eles.  

Um item que reforça essa abordagem é o 3.10.8 SWITCHER DE VÍDEO HD COM 8 

ENTRADAS, visto que ele é o grande integrador da solução de vídeo, recebendo as imagens das 



câmeras, computadores e demais dispositivos, encaminhando a produção final (saída PGM) para a 

visualização, gravação, transmissão, etc. Os requisitos desse equipamento garantem bastante flexibi-

lidade na escolha da solução, justamente para propiciar uma solução tecnicamente viável com um 

custo que não seja muito elevado. Inclusive, para um dos equipamentos propostos como referência, 

permite-se a utilização de conversores SDI para HDMI, assim, neste caso, não seria problema conec-

tar a câmera diretamente na porta HDMI, ao invés da SDI.  

Isso tudo ilustra que numa solução complexa como essa, cada licitante deve procurar 

soluções técnicas que atendam ao propósito final com o menor custo possível, garantindo a plena 

vantajosidade à Administração, tanto do ponto de vista técnico como econômico. E o Edital, tal como 

proposto, não condiciona nem direciona soluções para a solução de vídeo.  

Em relação ao item 3.10.6.9.9 - Saída de vídeo SDI e LAN, trata-se de um requisito 

importante em razão de possibilitar a interligação das câmeras aos switches/controladora mesmo com 

distâncias consideráveis. Sobre esse aspecto, as informações complementares à ficha técnica avaliada 

para o resultado da licitação (SEI n° 0437234), que foram coletadas na diligência realizada por este 

signatário junto ao fabricante (SEI n° 0437246) e, também, as informações apresentadas na Contrar-

razão da empresa vencedora (SEI n° 0437054), atestam que se trata de interface SDI que opera tanto 

em 1080i (HD-SDI) quanto 1080p (3G-SDI), lembrando que o modo 1080i, conforme exposto ante-

riormente, já atende as necessidades do CNMP.  

Finalmente, em relação ao item 3.10.6.9.13, trata-se de funcionalidades comuns nesse 

tipo de equipamento, lembrando que a câmera ofertada NEOiD trata-se de equipamento recente, com 

tecnologias atuais como NDI e suporte ao formato de compressão H.265, incorporando, também, as 

funcionalidades das câmeras tradicionais. Como tal recurso não estava declarado na ficha técnica 

avaliada para o resultado da licitação, a diligência realizada por este signatário, junto ao fabricante 

(SEI n° 0437246), também, atestou que esse item é plenamente atendido.  

b) Referente ao item: 3.10.7 CONTROLADOR PARA CÂMERA PTZ  

Subitens não atendidos, conforme apresentado no Recurso da SEAL: 

3.10.7.1.3.2:   LAN de 9 pinos: RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX detectado automati-

camente. 

3.10.7.1.3.3:   Permite o controle de Zoom, Foco, Iris  



Em relação aos itens listados acima, esclareço que o item 3.10.7.1.3.2, no entendi-

mento deste signatário, considerando a solução apresentada, que incorpora tecnologia recente, a pró-

pria informação de que o equipamento contém uma porta ethernet, conforme informado na ficha téc-

nica avaliada para o resultado da licitação (SEI n° 0437234) já foi suficiente para o aceite, visto que 

o padrão atual da indústria para esse tipo de equipamento já é o Fast Ethernet (também chamada de 

10/100).  Buscando complementar a informação da ficha técnica, a diligência realizada por este sig-

natário, junto ao fabricante (SEI n° 0437246), também, atestou que esse item é plenamente atendido.  

Por fim, esclareço que o item 3.10.7.1.3.3, considerando a informação apresentada na 

ficha técnica avaliada para o resultado da licitação (SEI n° 0437234) e considerando o padrão desse 

tipo de equipamento, que possibilita o acesso ao menu de opções das câmeras e possui Joystick com 

controle 4D, o qual possibilita o controle de Pan, Tilt, Zoom e Foco, já foram suficientes para o aceite 

na ocasião da licitação. Buscando complementar a informação da ficha técnica, a diligência realizada 

por este signatário, junto ao fabricante (SEI n° 0437246), também, atestou que esse item é plenamente 

atendido. 

Considerando as informações prestadas acima, as Contrarrazões apresentada pela CO-

PERSON (SEI n°. 0437054), o histórico dos eventos ocorridos antes da realização da licitação (como 

os apresentados nos documentos SEI n°s 0437237 e 0437238), bem como com as informações com-

plementares obtidas após a diligência junto à empresa NEOiD (SEI n° 0437246), informo que as 

colocações apresentadas pela empresa SEAL TELECOM em seu Recurso não se sustentam tecnica-

mente considerando o escopo da contratação em questão. 

Isto posto, informo que o entendimento deste signatário é pela manutenção do 1º co-

locado, já que representa a proposta mais vantajosa para a Administração e atende tecnicamente o 

Edital, e pela imediata retomada do contrato CNMP nº 19/2020 (SEI n° 0389985).” 

 

4.3 Com relação ao procedimento de diligência realizado pelo CNMP e questionado 

pela recorrente por se tratar de inclusão de documento novo, a informação não se sustenta, visto se 

tratar de informações técnicas complementares que não alteram em nada a substância da proposta. 

 

Portanto, o documento adicional está de acordo com as especificações, tem validade 

jurídica, e a diligência feita não fere o artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666, bem como não prejudica o 

princípio da isonomia e da ampla competitividade, princípios que estariam vulnerados caso a exigên-

cia do recorrente fosse válida.  

 



 

 

V.   DA CONCLUSÃO 

 

  Diante do acima exposto, recebo o recurso interposto, dele conheço porque 

tempestivo, para no mérito negar-lhe provimento, consubstanciado na manifestação da área técnica 

e nas razões expostas pela recorrente e por ausência de fundamentação plausível na sustentação do 

pleito da Recorrente. Sendo assim, foram, rigorosamente, observadas as normas vigentes aplicáveis 

ao procedimento licitatório. Destarte, mantenho a decisão inicial no sentido de declarar vencedora do 

certame a empresa COPERSON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA E SEGURANÇA EIRELI.  

Em atenção ao art. 13, IV, Decreto 10.024/2019, encaminham-se os autos à decisão 

superior do Senhor Ordenador de Despesas do CNMP. 

 

 

  

  

     

Brasília, 14 de dezembro de 2020 

 

Fabiana Bittencourt Garcia Soares de Lima   

Pregoeira 


