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Paranaíba/MS, 10 de dezembro de 2020. 
 
 
 
Ilmo. Sr.  
Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº 021/2020 
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP 
SAFS, Quadra 02, Lote 3, Ed. Adail Belmonte 
70070-600 - Brasília/DF 
 
Ref.: Pregão Eletrônico nº 021/2020 
 Recurso SEAL 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Prezados Senhores, 
 
 
 SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕE S 
LTDA.  (“SEAL” ou “Recorrente”) , pessoa jurídica de direito privado situada na Av. Engenheiro 
Marcelo Miranda Soares, 1425, Vila Santo Antonio, Cidade de Paranaíba, Estado do Mato Grosso do 
Sul, inscrita no CNPJ sob o n.º 58.619.404/0008-14, vem, tempestivamente, em resposta aos termos do 
Ofício nº 29/2020/COENG, apresentar 

 
RAZÕES DE RECURSO 

 
em face da decisão da i. Pregoeira, que declarou vencedora a licitante COPERSON ÁUDIO E VÍDEO 
LTDA  (“COPERSON” ou “Recorrida”), não obstante a referida licitante tenha ofertado equipamentos 
que não atendem às especificações técnicas do Edital, o que implica patente prejuízo à Administração 
e ao interesse público, conforme se passa a demonstrar. 
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I 
O descumprimento do Edital como motivo para a interposição 

de recurso e o esclarecimento sobre o momento da apresentação destas razões 
 
 

2. A COPERSON foi declarada vencedora do Pregão Eletrôniconº 021/2020 (“Pregão”), 
cujo objeto visou à contratação de empresa especializada (i) para o fornecimento de equipamentos e 
prestação de serviços com a finalidade de modernizar os sistemas de áudio e vídeo do Auditório e do 
Plenário, (ii) para o remanejamento de equipamentos de vídeo do Plenário para o Auditório do 
Conselho Nacional do Ministério Público e (iii) para a atualização e incorporação da nova codificação 
ao sistema de automação em razão da inclusão e alterações previstas no projeto. 
 
3. Ocorre que a Proposta da COPERSON não atende às especificações técnicas do Edital, 
o que foi tempestivamente apontando pela SEAL no momento em que a i. Pregoeira concedeu prazo 
paras as licitantes manifestarem intenção de interpor recurso.  
 
4. Embora a SEAL tenha se manifestado nesse sentido, e nos termos do subitem 12.1 do 
Edital, fazendo-o de forma tempestiva e motivada, a i. Pregoeira rejeitou a intenção da SEAL em 
interpor recurso,  o que inviabilizou a apresentação destas razões em momento imediatamente posterior 
à decisão que declarou a COPERSON vencedora do certame. 
 
5. Com a decisão da i. Pregoeira, a SEAL não teve alternativa à SEAL senão buscar a 
guarida do Poder Judiciário para que fosse garantido o seu direito de recorrer e, por conseguinte, a 
observância do devido processo legal. Por essa razão, em 17 de agosto de 2020 a SEAL impetrou o 
Mandado de Segurança nº 1045818-74.2020.4.01.3400 com pedido de liminar para suspensão do 
Pregão e/ou do contrato que eventualmente tivesse sido firmado. 
 
6. A liminar foi deferida em 17 de setembro de 2020 nos autos do Agravo de Instrumento 
nº 1028466-21.2020.4.01.0000, que tramitou no Tribunal Regional Federal da 1ª Região – e, depois, 
confirmada por sentença proferida no citado Mandado de Segurança – tendo o Desembargador Federal 
a quem foi distribuído aquele Agravo determinado ao CNMP que aceitasse a intenção de recurso 
manifestada pela SEAL e, por conseguinte, concedesse prazo para a apresentação das razões recursais, 
o que foi cumprido pela i. Pregoeira no último dia 07 de dezembro de 2020. 
 
7. Em razão disso, apenas agora a SEAL tem a oportunidade de demonstrar e comprovar o 
que a COPERSON 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, não 
obstante esse CNMP tenha com ela firmado o Contrato nº  19/2020. 
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8. Contudo, a contratação da COPERSON jamais deveria sido concretizada, haja vista que  
a sua Proposta não cumpre às exigências constantes nas especificações técnicas do subitens 3.10.6.9.2, 
3.10.6.9.4, 3.10.6.9.9 e 3.10.6.9.13 (que se referem à Câmera de Vídeo Digital PTZ HD) e, também 
àqueles expressas nos subitens 3.10.7.1.3.2 e 3.10.7.1.3.3 (que tratam da Controladora para Câmera 
PTZ), todos do Termo de Referência do Edital (“TDR”). 
 
9. Por conseguinte, a decisão que declarou a COPERSON vencedora do certame deixou de 
observar os princípios da legalidade, do julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento 
convocatório, da eficiência e economicidade, para citar alguns daqueles princípios expressos no caput 
do artigo 3º da Lei nº 8.666/1993, no caput do artigo 2º do Decreto nº 10.024/2019, bem como no caput 
do artigo 37 e  no caput do artigo 70, da CF/88. Resta, assim, evidenciado  patente prejuízo ao erário e 
ao interesse público, conforme se passa a detalhar. 
 

 
II 

As especificações técnicas descumpridas pela COPERSON 
 

II.1 
Das especificações técnicas  

relativas à Câmera de Vídeo Digital PTZ   
 
10. O item 3.10.6 do TDR traz as exigências que devem ser cumpridas para  a oferta das 
Câmeras de Vídeo Digital PTZ, detalhando o subitem 3.10.6.9 as especificações técnicas que devem 
ser observadas nos modelos de câmeras ofertados. Visando a atender ao item 3.10.6 do Edital, consta 
no item 6 da Proposta da COPERSON a seguinte descrição do equipamento ofertado: NEOID + PTZ 
NDI + Acessórios, o qual, contudo, não atende ao Eidtal. 
 

II.1.a 
O modelo de câmera ofertado pela  

COPERSON não possui sinal de saída de vídeo 1080p60/50 
(subitem 3.10.6.9.4) 

 
11. Segundo o datasheet disponível pelo link https://01231bd6-8de3-4c4a-a69a-
da26a095d93e.filesusr.com/ugd/1b6540_0d13bdc1ff9c40718dce910691a63f18.pdf, no site da 
fabricante NEOID, o modelo de Câmera de Vídeo Digital PTZ ofertado na Proposta da COPERSON 
possui interface de saída de vídeo serial digital padrão HD-SDI, HDMI, DVI, IP e NDI. 
 
12. Ainda no mesmo datasheet consta que o modelo oferta na Proposta da COPERSON 
possui os formatos de vídeo 1080p60/50/30/25/59.94/29.97, 1080i60/50/59.94 e 
720p60/50/30/25/59.94/29.97.  
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13. Aparentemente, a exigência do subitem 3.10.6.9.4 do TDR (Sinal de saída de vídeo: 
1080p60/50/30/25/59.94/29.97 e 1080i60/50/59.94) teria sido atendida pela COPERSON. Não é o que 
se verifica, porém. Ao ofertar o modelo constante em sua Proposta, a COPERSON demonstra, na 
melhor das hipóteses, não ter conhecimento do objeto do Edital e/ou do mercado em que atua. 
 
14. Isso porque a interface física SDI presente no modelo ofertado pela COPERSON possui, 
conforme documentação técnica, padrão de vídeo HD-SDI. É de amplo conhecimento que as interfaces 
de vídeo SDI (Serial Digital Interface) atendem a padronizações e normas que definem suas 
capacidades de tráfego de sinais de vídeo digital.  
 
15. O padrão HD-SDI do modelo que consta do item 6 da Proposta da COPERSON permite 
o tráfego de sinais com resolução máxima 720p e 1080i, haja vista que o padrão SMPTE 292M (cujo 
nome usual/comercial é a interface HD-SDI) oferece taxa máxima de bits (bitrate) de 1.485 Gbit/s, que 
não é suficiente para resolução 1080p60/50 na saída1. 
 
16. A COPERSON apenas atenderia à exigência do subitem 3.10.6.9.4 do TDR se tivesse 
ofertado um modelo de Câmera de Vídeo Digital PTZ em conformidade com SMPTE 372M (conhecido 
como dual link HD-SDI) ou SMPTE 424 (conhecido como 3G-SDI), padrões esses que oferecem uma 
taxa de bits de 2.970 Gbits/s, ou seja, a taxa mínima necessária para se obter o formato de vídeo 
1080p60/50. 
 

II.1.b 
O modelo de câmera ofertado pela  

COPERSON não possui saída de vídeo SDI 
(subitem 3.10.6.9.9) 

 
17. Cabe repetir parte do tópico anterior, para lembrar que o datasheet disponibilizado pela 
fabricante NEOID para o modelo de Câmera de Vídeo Digital PTZ ofertado pela COPERSON, no link 
ali informado, possui saídas HD-SDI, HDMI, DVI, IP e NDI. 
 
18. Porém, se observado o subitem 3.10.6.9.2 do TDR, segundo o qual o ambiente do 
Plenário do CNMP “ 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” se tem claro que a 
exigência do Edital é pela interface 3G-SDI (1080p60)  em não pela interface HD-SDI, que é a 
característica do modelo ofertado pela COPERSON. Essa conclusão decorre da exigência da conexão 
SDI e IP, com resoluç ão de 1080p60 em ambas. 
 

                                                 
1 O formato 1080p60 a que se refere o datasheet apresentado pela COPERSON é atendido apenas nas interfaces de video  
HDMI/DVI e através do fluxo de video IP disponível no modelo ofertado. 
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19. Igualmente, há que se observar a exigência do subitem 3.10.6.9.4 do TDR, que trata do 
“Sinal de saída de vídeo: 1080p60/50/30/25/59.94/29.97 e 1080i60/50/59.94”. 
 
20. Tal como também já tratado no tópico anterior deste recurso, a interface HD-SDI 
presente no modelo ofertado pela COPERSON suporta apenas a resolução máxima 720p e 1080i nas 
saídas, haja vista que o padrão SMPTE 292M (cujo nome usual/comercial é a interface HD-SDI) 
oferece taxa máxima de bits (bitrate) de 1.485 Gbit/s, que não é suficiente para resolução 1080p60/50 
na saída2. 
 
21. Assim, considerando o expresso no subitem 3.10.6.9.2 e subitem 3.10.6.9.4 do TDR, A 
COPERSON apenas atenderia à exigência do subitem 3.10.6.9.9 do TDR se tivesse ofertado um modelo 
de Câmera de Vídeo Digital PTZ em conformidade com padrão SMPTE 372M (conhecido como dual 
link HD-SDI) ou SMPTE 424 (conhecido como 3G-SDI), os quais oferecem uma taxa de bits de 2.970 
Gbits/s, que é a taxa mínima necessária para se obter o formato de vídeo 1080p60, que é o padrão 
3G/SDI. 
 

 
II.1.c 

O modelo de câmera ofertado pela  
COPERSON não possui Ajuste de Vídeo 

(subitem 3.10.6.9.13) 
 
22. Analisando-se a documentação técnica apresentada pela COPERSON juntamente com 
a sua Proposta para o item 6, que se limita ao datasheet  disponível no link https://01231bd6-8de3-
4c4a-a69a-da26a095d93e.filesusr.com/ugd/1b6540_0d13bdc1ff9c40718dce910691a63f18.pdf, não se 
localizou qualquer referência ao exigido no subitem 3.10.6.9.13 do TDR, que trata do “Ajuste de vídeo: 
Brilho, Cor, Curva Gamma e Contraste”. 
 
23. Diante disso, não teria sido possível à i. Pregoeira e/ou à Equipe Técnica desse CNMP 
afirmar que o modelo de Câmera de Vídeo Digital PTZ ofertado pela COPERSON cumpre a exigência 
relativa ao subitem 3.10.6.9.13 do TDR, o que deixa ainda mais assente a ofensa aos princípios que 
devem reger as licitações, já citados no parágrafo 9 deste recurso. 
 
24. Por óbvio e pela limitação expressa no § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/1993, o 
procedimento de diligência jamais teria resolvido a falha da Proposta da COPERSON, na medida em 
que é vedada a juntada de documento que deva constar inicialmente da proposta. Nesse sentido, a 
jurisprudência também é clara, como se observa da leitura do julgado destacado no parágrafo 34 deste 
recurso, abaixo. 

                                                 
2 O formato 1080p60 a que se refere o datasheet apresentado pela COPERSON é atendido apenas nas interfaces de video  
HDMI/DVI e através do fluxo de video IP disponível no modelo ofertado. 
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II.2 

Das especificações técnicas  
relativas ao Controlador para Câmera PTZ   

 
25. O item 3.10.7 do TDR traz as exigências que devem ser cumpridas para  a oferta do 
Controlador para Câmera PTZ, detalhando o subitem 3.10.7.1.3 as especificações técnicas que devem 
ser observadas no modelo de controlador ofertado.  
 
 
26. Visando a atender ao item 3.10.7 do Edital, consta no item 7 da Proposta da COPERSON 
a seguinte descrição do equipamento por ela ofertado: NEOID + CONTROLE NEOID NDI IP + 
Acessórios. A COPERSON também apresentou o datasheet disponível pelo link https://01231bd6-
8de3-4c4a-a69a-da26a095d93e.filesusr.com/ugd/1b6540_0d13bdc1ff9c40718dce910691a63f18.pdf. 
 
 
27. Ocorre que, da análise do referido datasheet, se constata que o modelo de Controlador 
para Câmera PTZ ofertado pela COPERSON não atende às especificações técnicas do subitem 
3.10.7.1.3.2 e do subitem 3.10.7.1.3.3,  TDR, como se detalhar a seguir. 

 
II.2.a 

O modelo de controlador ofertado pela  
COPERSON não comprova a Lan de 9 pinos exigida 

(subitem 3.10.7.1.2) 
 
28. Nos termos do subitem 3.10.7.1.3.2 do TDR, o Controlador para Câmera PTZ deverá 
possuir “LAN de 9 pinos: RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX detectado automaticamente”.  
 
29. O datasheet apresentado para o modelo ofertado pela COPERSON não comprova, 
portanto, o cumprimento da especificação técnica relativa à velocidade de transmissão da porta 
Ethernet, que é necessária para o controle IP das câmeras por essa porta. 
 
 

II.2.b 
O modelo de controlador ofertado pela  

COPERSON não comprova o controle de Zoom, Foco e Iris 
(subitem 3.10.7.1.3.3) 

 
30. Já o subitem 3.10.7.1.3.3 do TDR exige que o Controlador para Câmera PTZ a ser 
ofertado pelos licitantes deverá permitir “... o controle de Zoom, Foco, Iris”.  
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31. O datasheet apresentado para o modelo ofertado pela COPERSON não trouxe qualquer 
informação que permitisse à i. Pregoeira e/ou à Equipe Técnica desse CNMP afirmar que o modelo de 
Controlador para Câmera PTZ ofertado pela COPERSON cumpre a exigência relativa ao subitem 
3.10.7.1.3.3 do TDR, o que novamente evidencia a não observância aos princípios citados no parágrafo 
9 deste recurso. 
 
32. Mais uma vez cabe lembrar que o § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/1993 e a 
jurisprudência prevalecente nos Tribunais vedam a juntada, em sede de diligência, de documento que 
deva constar inicialmente da proposta.  
 
 

III 
A patente ofensa à legislação e  

aos princípios que devem reger as licitações 
 
33. A decisão que declarou a COPERSON vencedora do Pregão em tela está eivada de 
nulidade absoluta, a começar pela ofensa direta ao artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, conforme se observa 
da leitura dos seus  incisos X e XV, os quais assim estabelecem: 

 
“Art. 4º (...) 
... 
X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de 
menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as 
especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 
definidos no edital; 
... 

 
XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante 
será declarado vencedor; (...)” [destaques nossos] 
 
 

34. Ora, está mais do que evidenciado, pela simples leitura da documentação técnica 
apresentada para o item 6 e para o item 7 da Proposta declarada vencedora –  o  datasheet já mencionado 
nos tópicos anteriores deste recurso –  que  as especificações técnicas expressas nos subitens 3.10.6.9.2, 
3.10.6.9.4, 3.10.6.9.9 e 3.10.6.9.13 (Câmera de Vídeo Digital PTZ HD) e nos subitens 3.10.7.1.3.2 e 
3.10.7.1.3.3 (Controladora para Câmera PTZ) do TDR não foram atendidas pelos modelos ofertados 
pela COPERSON. 
 
35. O não atendimento às especificações técnicas do TDR anexo ao Edital do Pregão em 
tela caracterizam, portanto, o descumprimento do previsto nos incisos V e XV do artigo 4º da Lei 
nº 10.520/2002 e, por óbvio, do princípio da legalidade. Mas não só.  
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36. Oportuno lembrar que o caput do artigo 3º da Lei nº 8.666/1993 estabelece que a 
finalidade da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, observados os princípios insertos 
no mesmo dispositivo. Porém, a declaração da COPERSON como vencedora do certame e a sua 
equivocada contratação evidenciam, ainda, que não foi contratada a proposta mais vantajosa, seja 
porque os equipamentos ofertados não atendem às especificações técnicas do Edital, seja porque é clara 
a ofensa a outros princípios regedores das licitações. 
 
37. Nesse viéis, há que se destacar no presente recurso a ofensa ao princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório e, por conseguinte, ao do julgamento objetivo, os quais estão expressos 
no caput do artigo 3º da Lei nº 8.666/93 e no caput do artigo 2º do Decreto nº 10.024/2019.  
 
38. Ora, como se sabe, o edital é a lei interna da licitação, vinculando tanto os participantes 
como a Administração, que deve por ele se pautar para julgar de forma imparcial e objetiva as propostas 
apresentadas. 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."     

 
39. Na mesma linha é pacífica a jurisprudência dos mais diversos Tribunais, destacando a 
SEAL, nesta oportunidade, os julgados abaixo ementados:    
 

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 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... [TJ-DF, APO 20140110675453, Relator: Arnoldo Camanho de 
Assis. DJ: 02/12/2015. 4ª Turma Cível. DJE de 10/12/2015. Destaques nossos] 
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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. Destaques nossos] 

 
40. Não bastasse isso, já mais do que suficiente para fundamentar a desclassificação da 
Proposta da COPERSON, conforme determinado no item 9.17 do Edital, há ainda o evidente prejuízo 
que a contratação da referida licitante traz à Administração (ou ao erário) e ao interesse público, 
o que revela a ofensa aos princípios da eficiência e economicidade dos atos de gestão previsto no 
caput do artigo 70 da CF/88, além do não cumprimento da finalidade da licitação (contratar a 
proposta mais vantajosa). 
 
41. Como bem ensina Marçal Justen Filho, em seu clássico livro Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, 18ª ed., São Paulo, 2019, “(...) O Estado tem o dever de 
realizar a melhor contratação sob o ponto de vista da economicidade (...). A economicidade exige que 
o Estado desembolse o mínimo e obtenha o máximo e o melhor (...)”. [destaques nossos] 
 
42. Ora, uma simples análise da Proposta da COPERSON e do datasheet por ela apresentado 
para o item 6 e item 7 revela que o modelo dos equipamentos ofertados não atendem nem mesmo às 
exigências técnicas do Edital. Portanto, esse CNMP acabou por contratar Proposta com equipamentos 
que, longe de caracterizarem “o máximo e o melhor”, não correspondem nem mesmo ao mínimo 
exigido pelo Edital, o que revela a antieconomicidade do Contrato nº 19/2020, o prejuízo ao erário e ao 
interesse público. 
 

* * * * * * * * 
 
43. Por todo o exposto, a SEAL requer seja o presente recurso julgado procedente, com o 
reconhecimento da nulidade da decisão que declarou a COPERSON vencedora do Pregão em tela e dos 
atos administrativos subsequentes também praticados no certame e, ainda, seja reconhecida a nulidade 
do Contrato nº 19/2020, além da sua evidente antieconomicidade. Por conseguinte, se requer seja dada 
a regular continuidade ao Pregão, com a convocação da empresa classificada em segundo lugar na fase 
de lances. 
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44. A SEAL permanece à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. 
 

Pede deferimento. 
 
 
 

Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda. 
Sueli Cristina Letizio 

RG.: 23.244.252-6 – SSP/SP – CPF.: 127.630.158-83 
Depto de Licitações 
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