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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2016
Processo nº 003059/2015
Objeto: Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  Serviços  de  Locação  de
conjuntos de Displays de Videowall, para compor os cenários dos estúdios do noticiário da
NBR e da TV Brasil.

Trata  o  presente  da  impugnação  apresentada  pela  empresa  MICROSENS  S/A,  pessoa
jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  Nº  78.126.950/0003-16,  contra  o  Edital  do
Pregão acima referenciado.

1. TEMPESTIVIDADE

Registre-se que o recebimento da impugnação pela Coordenação de Licitações, se
deu por meio eletrônico, no endereço: cpl_ebc@ebc.com.br, às 15h11min do dia 30/03/2017,
tempestivamente, haja vista a data de abertura estar programada para 04/04/2017.

2. DOS TERMOS DA IMPUGNAÇÃO

O impugnante  apresenta  impugnação  ao  instrumento  convocatório  informando
inicialmente a existência de ilegalidades em relação aos itens 01 e 04 do objeto em epígrafe,
trazendo ainda os seguintes argumentos:

“Em verificação  as  especificações  técnicas  do edital,  notou-se que,
comparando grandes fabricantes de monitores (Samsung, LG, Philips,
Christie, Planar), ao que parece , o mesmo acaba por direcionar o Item
01  para  o  fabricante  Samsung,  pois  as  especificações  dos
equipamentos  amoldam-se  perfeitamente  às  exigências  do  edital,
inclusive  tal  produto  está  indisponível  para  aquisição  no  Brasil.
Conforme análise  técnica  abaixo,  a  existência  de  sinal  negativo  (-)
indica os itens que não atendem as especificações:

Item 1

Samsung UD55E-B
- Possui largura de bordas na junção de 3,5 mm
- Possui brilho de 500 cd/m²

Samsung UH55F-E
* Modelo de referência

LG 55LV75A
- Possui largura de bordas na junção de 3,5 mm
- Possui brilho de 500 cd/m²
- Não possui recurso de Color Gamut (Gama de Cores) de 72%
- Possui tempo de resposta de 12ms

LG55VM5B
- Possui brilho de 500 cd/m²
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- Não possui recurso de Color Gamut (Gama de Cores) de 72%

LG 55VH7B
* Modelo de referência
- Não possui recurso de Color Gamut (Gama de Cores) de 72%

Philips BDL5588XL/00
- Possui largura de bordas na junção de 3,5 mm
- Equipamento de ruído de operação. Possui ventilação forçada através
de ventiladores
- Possui brilho de 500 cd/m²
- Não possui recurso de Color Gamut ( Gama de Cores) de 72%

Christie FHD552-XB
- Possui largura de bordas na junção de 3,5 mm
- Equipamento sem ruído de operação  ( sem ventilação forçada)
- Possui brilho de 500 cd/m²
- Possui tempo de resposta de 12ms
- Não possui recurso para permitir  um ajuste de cor perfeito  e um
brilho uniforme em todos os seus monitores/painéis

Planar MX55HDX
* Modelo de referência
- Não possui tela anti-reflexo
- Não possui recurso de Color Gamut (Gama de Cores) de 72%

No que tange ao item 04, percebe-se também, direcionamento para a
marca Ensemble Designs, conforme se denota abaixo:

Item 04

Ensemble Designs BrightEye 72
*modelo de referência

Kramer FC-331
- Não permite ajustes de brilho, contraste, croma e Hue
- Os ajustes das funcionalidades (brilho, contraste, croma e Hue) não
estão presentes no painel frontal
- Não possui alimentação elétrica de 110/220VCA

Matrox Convert DVI Plus
- Permite transmissão de sinais de vídeo a uma taxa de  1,5 Gb/s HD
ou 3 Gb/s HDSDI
- Não possui saída DVI
- Os ajustes das funcionalidades (brilho, contraste, croma e Hue) não
estão presentes no painel frontal

Matrox MC-100
- Não permite transmissão de sinais de vídeo a uma taxa de 1,5 Gb/s
HD ou 3 Gb/s HDSDI
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- Não permite ajustes de brilho, contraste, croma e Hue
- Os ajustes das funcionalidades (brilho, contraste, croma e Hue) não
estão presentes no painel frontal

Blackmagic Mini Converter SDI to HDMI
- Não permite transmissão de sinais de vídeo a uma taxa de 1,5 Gb/s
HD ou 3 Gb/s HDSDI
- Não permite ajustes de brilho e Hue
- Os ajustes das funcionalidades (brilho, contraste, croma e Hue) não
estão presentes no painel frontal

Black Design Teranex AV Standards Converter
- Não permite transmissão de sinais de vídeo a uma taxa de 1,5 Gb/s
HD ou 3 Gb/s HDSDI
- Os ajustes das funcionalidades (brilho, contraste, croma e Hue) não
estão presentes no painel frontal

Roland VC-1-SH
- Não permite transmissão de sinais de vídeo a uma taxa de 1,5 Gb/s
HD ou 3 Gb/s HDSDI
- Não permite ajustes de brilho, contraste, croma e Hue
- Os ajustes das funcionalidades (brilho, contraste, croma e Hue) não
estão presentes no painel frontal

Datavideo DAC-8P
- Permite transmissão de sinais de vídeo a uma taxa de 1,5 Gb/s HD
ou 3 Gb/s HDSDI
- Não permite ajustes de brilho, contraste, croma e Hue
- Os ajustes das funcionalidades (brilho, contraste, croma e Hue) não
estão presentes no painel frontal

Desta forma, não é permitido disfarçar a restrição à competitividade
mediante  a  descrição  de especificações  técnicas  irrelevantes  para o
atendimento às necessidades a que se destina o objeto da licitação. As
exigências que constam nos termos editalícios se mostram irregulares
e  abusivas, pois está desalinhada à finalidade que a Administração
almeja, tenho como única conseqüência o afastamento da maioria dos
licitantes do certame, o que somente trará prejuízos a Administração.

O estabelecimento  de especificações  técnicas  idênticas  às  ofertadas
por  determinado fabricante,  da que resultou a  possível  exclusão  de
todas  as  outras  marcas  do  bem  pretendido,  sem  justificativa
consistente, configura afronta ao disposto no art. 15, § 7º, inciso I, da
Lei nº 8.666/1993.

Nesse  sentido,  diante  das  considerações  feitas,  há  que  se  eliminar
todas  as  limitações  à  competição  de  empresas  licitantes,  em
conformidade com a legislação aplicável e entendimento do TCU, já
demonstrados anteriormente.
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[...]

Sendo assim, postula-se pela regularização do edital, sendo retiradas
as especificações restritivas da competição referentes aos itens 01 e
04.

Caso  não  seja  esse  o  entendimento,  devem  ser  demonstrados  três
produtos (indicando marca e modelo) que atendam integralmente as
especificações em relação aos itens 01 e 04, demonstrando, inclusive
de qual catálogo/manual foram retiradas as especificações.”(SIC)

3. DA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA ÁREA REQUISITANTE

Por se tratar  de questão eminentemente técnica a impugnação foi submetida  à
análise da Área Requisitante, que se manifestou conforme exposto a seguir :

Resposta referente ao item 01:

“.Especificações exigidas no Edital:

Monitores  de LED,  OLED ou LCD para videowall,  de  55”,  1920 x
1080, full HD, tela anti-reflexo, com bordas super finas com no máxi-
mo 1,8 (um vírgula oito) mm na junção
(separação Pixel a Pixel entre telas), relação de aspecto 16:9, sem ruí-
do de operação (sem ventilação forçada), conexão por HDMI ou DVI,
brilho de no mínimo 700 cd/m² (típico), Color Gamut de no mínimo
72%, tempo de resposta de no máximo 8 ms, ângulo de visão de no
mínimo 170° em todas as direções, e capacidade de operação na  posi-
ção vertical ou horizontal.

Resposta à argumentação de impugnação:

O Video-Wall objeto desta licitação será um conjunto integrante de ce-
nário de Televisão em HD, o que exige características específicas, dife-
rentemente de outras aplicações de Video-wall como em sistemas de
monitoração  e  controle  ou  painéis  informativos.
Trata-se de uma aplicação onde, além da estética visual exigida em ima-
gens de estúdio de TV há questões técnicas relacionadas à captação de
imagens geradas por telas e sua devida representação com fidelidade de
brilho, contraste e croma em todas estas imagens na tela do Video-wall
que  serão  capturadas  pelas  câmeras  de  estúdio.

Portanto, tanto o espaçamento entre telas do Video-wall quanto a espe-
cificação do Brilho mínimo exigido são fatores essenciais que devem
ser devidamente atendidos pelo fornecedor da solução.

Foram citados alguns modelos de referência apenas como parâmetros
técnicos a serem atendidos, não com caráter de direcionamento. Qual-
quer marca ou modelo que iguale ou supere as características apontadas
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serão aceitas pela EBC nesta contratação. Conforme explicitado clara-
mente no item D2.1 do Termo de referência:

"MARCA OU MODELO:
D2.1. A menção a marcas e modelos, quando ocorre, é apenas uma refe-
rência para balizar o processo licitatório visando ampliar a concorrên-
cia, para que mais fornecedores tenham conhecimento de tipos de pro-
dutos que se enquadram nas características técnicas desejada, sem, con-
tudo, limitar a esse ou aquele fabricante ou fornecedor, pois serão acei-
tos produtos compatíveis com características técnicas iguais ou superio-
res ao especificado."

No mercado existem várias marcas, e fabricantes de modelos profissio-
nais de equipamentos similares ou superiores tecnicamente aos especifi-
cados. Ficando ao critério do fornecedor oferecer produto similar, desde
que atenda as especificações contidas no Edital."

Resposta referente ao item 04

"Os equipamentos a serem utilizados nos serviços de Locação de Con-
juntos  de  Displays  VídeoWall  serão  frequentemente  utilizados  em
aplicações de estúdio ao vivo, transmitido em radiodifusão terrestre e
satelital  para  todo o  território  nacional.  O que  exige  agilidade  nos
ajustes dos componentes técnicos de imagem e alta qualidade e fideli-
dade de imagem. 

Trata-se de uma aplicação Televisiva  onde,  além da estética  visual
exigida em imagens de estúdio de TV há questões técnicas de ilumina-
ção, colorimetria e intensidade luminosa ligadas à captação de telas
por câmeras profissionais. De fato não trata-se de aplicação genérica e
usual de Videowall para apresentação direta ao público, com caracte-
rísticas genéricas. Trata-se portanto de aplicação específica para ambi-
entes de emissora de Televisão profissional que exige qualidade técni-
ca. Não podendo a EBC, simplesmente diminuir a qualidade das espe-
cificações,  implicando em um produto inferior e insatisfatório,  para
oportunizar que um fornecedor em particular possa oferecer os produ-
tos inferiores que ele entender dentro de sua conveniência. As caracte-
rísticas colocadas são imprescindíveis para que o produto Televisivo
da EBC alcance a qualidade esperada a ser entregue aos telespectado-
res e a competitividade se dá no nível de qualidade exigido pelo edital
ou superior.  Fica evidente que aceitar  equipamentos com qualidade
técnica mínima inferior ao especificado causará prejuízos aos serviços
prestados pela EBC a população. A distorção de imagem de produtos
com qualidade inferior implicará em possível deficiência no entendi-
mento das informações transmitidas nos noticiários da EBC e prejuízo
ao padrão de qualidade da emissora.
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A aplicação em questão será utilizada em estúdios de Televisão ao
vivo e gravado, onde é imprescindível a agilidade dos ajustes a serem
feitos nos equipamentos. Desta forma os principais ajustes devem es-
tar em painel frontal permitindo o manejo rápido e ágil, sendo então
essencial e relevante para a aplicação em estúdios de emissoras de Te-
levisão. Foram citados alguns modelos de referência apenas como pa-
râmetros técnicos a serem atendidos,  não com caráter de direciona-
mento. Qualquer marca ou modelo que iguale ou supere as caracte-
rísticas apontadas serão aceitas pela EBC nesta contratação. Conforme
explicitado claramente no item D2.1 do Termo de referência:

"MARCA OU MODELO:
D2.1. A menção a marcas e modelos, quando ocorre, é apenas uma re-
ferência para balizar o processo licitatório visando ampliar a concor-
rência, para que mais fornecedores tenham conhecimento de tipos de
produtos que se enquadram nas características técnicas desejada, sem,
contudo, limitar a esse ou aquele fabricante ou fornecedor, pois serão
aceitos produtos compatíveis com características técnicas iguais ou su-
periores ao especificado."

4. DA CONCLUSÃO

O  Pregoeiro  registra  que  a  Impugnação  por  deter  conhecimento  meramente
técnico,  foi  pormenorizada  pela  área  técnica  da  EBC,  motivo  pelo  qual,  diante  dos  fatos
supracitados,  conhece  da  Impugnação  para, no  mérito,  negar-lhe  provimento, não
recepcionando suas argumentações e julgando-as improcedentes na integralidade, quanto aos
questionamentos  do  impugnante,  foram  devidamente  analisados  e  respondidos,  pela  área
técnica da EBC.

Pelo exposto, fica confirmada a abertura do certame para a data de 04/04/2017 às
09h30min, bem como, mantida todas as condições estabelecidas no instrumento convocatório.

Brasília, 31 de março de 2017.

PABLO RÉGIO DE SOUSA UCHÔA
Pregoeiro

6


	JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2016
	Processo nº 003059/2015


