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CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 

 
PROCESSO n° 19.00.6160.0007565/2019-91 
 

 
DECISÃO

 
 
 
Trata-se do processo administrativo acerca 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).

 
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 que o CNMP suspendesse
o curso do referido Pregão Eletrônico, bem como do Contrato CNMP nº 19/2020 já em vigor, para
receber a intenção de recurso da parte autora e oportunizar a apresentação das razões recursais ora
pretendidas.

 
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 três dias à SEAL TELECOM COMERCIO E
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. para apresentação do pretendido recurso, bem
como à COPERSON SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E
SEGURANÇA EIRELI para apresentar contrarrazões em três dias.

 
As empresas enviaram, tempestivamente, as razões e contrarrazões do Recurso

Administrativo. 
 
É o relatório. Passo a decidir. 
 
A recorrente alega em seu recurso que a recorrida ofertou dois itens em

desacordo com o edital: Câmera de Vídeo Digital PTZ HD e Controladora para Câmara PTZ). Da
análise das razões e contrarazões, a área técnica responsável pela contratação, Coordenadoria de
Engenharia (COENG), realizou diligências e emitiu a Nota Técnica-Administrativo, refutando as
alegações da recorrida. Tal posicionamento técnico subsidiou a Decisão da Pregoeira no sentido
de negar provimento ao recurso administrativo.

 
Dessa forma, considerando as razões expostas na Nota Técnica-

Administrativo COENG (0437248) e na Decisão Pregoeira (0437285), as quais ACOLHO, e no
uso da competência atribuída pela  Portaria CNMP-SG nº 319, de 20 de outubro de 2020 e o
exposto no art. 13, inciso IV, do Decreto nº 10.024/2019, DECIDO:

 
a) receber o recurso interposto, dele conhecendo porque tempestivo;
 
 b) negar-lhe provimento, consubstanciado na manifestação da área técnica

(COENG) e da pregoeira, bem como nas razões expostas pela recorrente e por ausência de
fundamentação técnica que sustente o pleito da Recorrente.
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Encaminho os autos à ASJUR para manifestação acerca da continuidade do

Contrato CNMP nº 19/2020.
 
Após, encaminhem-se os autos à CPL para notificar a pessoa jurídica do teor da

decisão.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Mateus Willig Araujo, Ordenador de
Despesas, em 14/12/2020, às 15:56, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0437335 e o código CRC ABE9877A.


