
Paranaíba/MS, 12 de abril de 2017.

À
Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC
Coordenação de Licitações
SCS, Quadra 08, Edifício Super Center Venâncio 2.000, Bloco B-50/60, 1º subsolo
Brasília/DF

Ref.: Pregão Eletrônico nº 08/2017
Contrarrazões ao Recurso da Visual

Sr. Pregoeiro,

SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (“SEAL”), com sede na 
Cidade e Estado de São Paulo, à Av. Francisco Matarazzo, 1500, 18º Andar, Bairro Barra Funda, 
inscrita no CNPJ sob o nº 58.619.404/0001-48, nos termos do item 12 do Edital do Pregão em 
epígrafe, vem oferecer 

CONTRARRAZÕES

em face do recurso interposto pela licitante VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA (“VISUAL”), 
e o faz nos termos em que passa a expor. 

A – DAS ALEGAÇÕES DA VISUAL

1. A recorrente VISUAL, irresignada com o resultado do Pregão Eletrônico em referência, 
questiona a decisão que declarou a SEAL vencedora do certame em tela, alegando que a 
Proposta da SEAL supostamente não teria atendido à algumas exigências técnicas do Edital. 

2. Em síntese, afirma a VISUAL que:

(i) a solução ofertada pela SEAL para atender ao item D3 – Descrição de Serviços, alínea “B”, 
do Anexo I do Edital e Cláusula 4.1.1 do Contrato não apresentaria a “tapadeira na parte 
inferior combinado com o cenário, para uso em estúdios de TV”;

(ii) a solução ofertada pela SEAL não atenderia ao item D3 – Descrição de Serviços, alínea “A”, 
do Anexo I do Edital e no Encarte B do Modelo de Proposta, pois supostamente, os monitores 
não possuem as funcionalidades “sem ventilação forçada; color Gamut de no mínimo 72% e; 
tempo de resposta de no máximo 8ms;

(iii) a planilha de custos, referente à mão-de-obra, impostos e custos de mercadoria vendida, 
apresentada pela SEAL omitiria informações relevantes de custos, o que a tornaria inexequível 



para a satisfatória consecução do objeto licitado.

3. Os argumentos da VISUAL, com o devido respeito, não têm fundamento fático e/ou legal e, 
assim, não merecem acolhida por esse d. Órgão Licitante. 

4. Ademais, a Proposta da SEAL cumpre integralmente às exigências do Edital e de seus 
Anexos, em especial no que se refere aos pontos acima sintetizados, conforme será detalhado 
nestas Contrarrazões.

B – DO ATENDIMENTO 
ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL

B.1 - Do atendimento às especificações técnicas exigidas para o item D3 – Descrição de 
Serviços, alínea “B”, do Anexo I do Edital e Cláusula 4.1.1 do Contrato: “01 (um) Suporte de 
fixação dos monitores de videwall para uma Matriz de 3 linhas x 3 colunas, com relação de 
aspecto de 16:9, montado sobre rodas (com travas) para movimentação, com tapadeira na 
parte inferior combinando com o cenário, para uso em estúdios de TV”;

5. A VISUAL aduz que o catálogo da solução ofertada pela SEAL não teria previsto o 
fornecimento da “tapadeira na parte inferior combinando com o cenário, para uso em 
estúdios de TV”, conforme exigido no Anexo I do Edital.

6. A alegação da Recorrente não faz sentido. O catálogo da solução ofertada pela SEAL, ao 
contrário do que afirmado na minuta recursal, prevê que “a estrutura de sustentação do 
videowall será customizada conforme o local de instalação garantindo sua sustentação 
mecânica e qualidade no acabamento do painel e solicitação do cliente”. 

7. Portanto, a SEAL irá disponibilizar o painel nos termos exigidos pelo Edital, sem qualquer 
custo extra àquele apresentado na proposta ofertada, não tendo, assim, havido qualquer 
afronta ao Edital.

B.2 - Do atendimento às especificações técnicas exigidas para o item D3 – Descrição de 
Serviços, alínea “A”, do Anexo I do Edital e no Encarte B do Modelo de Proposta: Monitores de 
LED, OLED ou LCD para videowall, de 55”, 1920 x 1080, full HD, tela anti-reflexo, com bordas 
super finas com no máximo 1,8 (um vírgula oito) mm na junção (separação Pixel a Pixel entre 
telas), relação de aspecto 16:9, sem ruído 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 posição vertical ou horizontal.

8. Alega a VISUAL que os monitores ofertados pela SEAL não possuem as funcionalidades “sem
ventilação forçada; color Gamut de no mínimo 72% e; tempo de resposta de no máximo 8ms. 
E, sem qualquer justificativa razoável, sustenta que a carta da Fabricante não serve como 
prova da existência daquelas funcionalidades no produto ofertado.



9. Ora, não há qualquer empecilho à comprovação do atendimento a determinada exigência 
do Edital por meio de carta do Fabricante, uma vez que o próprio Edital prevê que os licitantes 
podem apresentar carta do Fabricante como meio de prova ao atendimento das 
especificações técnicas do Edital.

10. Confira-se o Subitem 6.5.5.1, alínea “c”, do Item 6, da parte geral do Edital – (Do Envio da 
Proposta):

“6.5.5.1. O Licitante deverá apresentar documentação técnica do fabricante que comprove o 
atendimento das especificações dos equipamentos cotados. 
Considera - se documentação oficial do fabricante:
...
c) Caso o Licitante não disponha de catálogos, folders, impressos ou publicações originais do 
fabricante quanto às especificações técnicas dos equipamentos, softwares, componentes e 
materiais, deverá apresentar declaração do fabricante em que constem as especificações, 
preferencialmente em língua portuguesa. 
Se for apresentada declaração em outro idioma, esta deverá vir acompanhada de tradução 
para a língua portuguesa”.

11. Portanto, a carta apresentada pela SEAL, emitida pela fabricante Christie, comprova que os
monitores ofertados atendem às funcionalidades exigidas no Edital - “sem ventilação forçada” 
e “color Gamut de no mínimo 72%”.

12. No tocante à ventilação forçada, além da carta do Fabricante comprovar que os monitores 
ofertados pela SEAL atendem 100% ao Edital, uma vez que não gera ruído no ambiente onde 
será instalado, o manual do Equipamento – Link: 
https://www.dropbox.com/s/4j95k86cqjqk4sk/020-001183-01-Christie-LIT-MAN-USR-FHD553-
XE-FHD553-XE-H-EN.PDF?dl=0 , na página 42, comprova que o monitor pode operar em 
temperaturas entre 5ºC a 40ªC, sendo, portanto, desnecessário qualquer “sistema complexo” 
para manter os monitores com a ventilação adequada, como afirma a Recorrente em sua 
minuta recursal. 

13. Quanto à funcionalidade “color Gamut de no mínimo 72%”, o catálogo do produto 
comprova o atendimento pela especificação “Color Space (CIE 1931) – 72% Typical, 
informação que foi referendada pela mencionada carta.

14. À título de esclarecimento sobre essa funcionalidade (color Gamut de no mínimo 72%), 
importa ressaltar que ela se refere ao range de cores que são identificados pelo olho humano, 
e, para que um fabricante determine o valor de Color Gamut, é necessário, obrigatoriamente, 
utilizar uma norma criada pela CIE (“International Commission on Illumination”) em 1931. 

15. Dessa forma, quando o Fabricante informa que o Color Space (CIE 1931) do monitor é de 
72%, significa o mesmo que dizer que o Color Gamut do monitor é de 72%, em razão da 
norma do CIE utilizada para determinar o seu valor.



16. Para maiores informações, confira-se o Link: 
https://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space.

17. Por fim, em relação a funcionalidade “tempo de resposta de no máximo 8ms”, o manual 
do fabricante – Link: https://www.dropbox.com/s/4j95k86cqjqk4sk/020-001183-01-Christie-
LIT-MAN-USR-FHD553-XE-FHD553-XE-H-EN.PDF?dl=0 , página 41, estabelece que o tempo de 
resposta máximo é de 8ms, como exigido no Edital, e não mínimo, como informado pela 
recorrente. Demais disso, a carta do fabricante também comprova o atendimento à essa 
funcionalidade, exigida no Edital.

18. Assim, não há dúvidas de que o monitor ofertado pela SEAL atende plenamente ao Edital. 
Mas, caso permaneça qualquer questionamento por parte dessa r. Comissão de Licitação, a 
SEAL requer seja realizada diligências junto à Fabricante, nos termos do artigo 43, § 3º, da Lei 
8.666/93.

B.3 – Da planilha de custos apresentada pela SEAL 
Ausência de inexequibilidade da proposta 

19. As alegações da Recorrente sobre a suposta inexequibilidade da proposta da SEAL não tem 
qualquer sentido. A VISUAL questiona os custos da mão-de-obra, os percentuais e impostos e 
os custos da mercadoria vendida apresentados na proposta da SEAL.

20. Ora, não há nada a se questionar quanto aos dados apresentados pela SEAL, eis que 
perfeitamente aplicáveis e exequíveis, sendo certo que a licitante busca em seu recurso 
apenas exercer seu jus sperniandi, em razão de não ter alcançado o êxito no Pregão em 
análise. 

21. E, de início, cumpre ressaltar que a SEAL tem experiência de mais de 15 anos no mercado, 
sendo especializada em distribuição, implantação e dimensionamento de sistemas para 
comunicação presencial e à distância em tecnologia convergente, utilizando Sistemas de 
Áudio/vídeo e Videoconferência; Sistemas de Vídeo Monitoramento IP; Telefonia IP; Sistemas 
de Banda Larga Wireless e Sistemas de automação, por exemplo, com cobertura em todo o 
território brasileiro.

22. Assim, para os atendimentos de instalação, suporte e manutenção da solução nas 
localidades exigidas no Edital, a Seal Telecom dispões de matriz e filiais com Engenheiros, 
Analistas e técnicos especializados em toda linha de produtos e soluções comercializadas, em 
especial para a área de multimídia (Displays Vídeo Wall), e, para a execução do futuro contrato
a ser assinado com esse Órgão Licitante, a SEAL disponibilizará os recursos técnicos para 
manter a solução em perfeita operação e funcionamento nos seguintes endereços:

1) Brasília/DF (Centro Empresarial Barão de Mauá, SIG/SUL - Quadra 04- Lote 25 - Sala 107 
Zona Industrial - Cep. 70610-440);
2) Rio de Janeiro/RJ (Praia do flamengo, 66B, Sala 507- Flamengo CEP. 22210-030) e;
3) São Paulo/SP (Av. Francisco Matarazzo, 1500 - 18º andar - Ed. Los Angeles, Água Branca CEP-



05001-100).

23. Não é demais registrar que o Edital não exige mão-de-obra dedicada, motivo esse que a 
SEAL utilizará mão-de-obra compartilhada. Portanto, a prestação dos serviços de instalação e 
manutenção serão perfeitamente executados, simultaneamente, por recursos de cada 
unidade da SEAL, de acordo a fase do projeto. 

24. Na fase de instalação, por exemplo, poderão ser utilizados até 3 técnicos, por até 2 meses 
e para 10 meses seguintes a utilização poderá ser de até 60% de 1 técnico. Dessa forma, a 
composição de custos fica em 01 técnico no período de 12 meses. 

25. Isto é perfeitamente possível, pois a comprovada experiência da SEAL em soluções de 
Video Walls (Displays Video Wall), indica que 20% (44 horas mensais) de um técnico para cada 
localidade (DF, RJ e SP) excede a necessidade para suporte e manutenção da solução licitada.

26. Em relação aos impostos, é certo que o IRPJ e o CSLL são diretamente ligados ao lucro da 
empresa no encerramento do exercício. Considerando que o regime de tributação da SEAL é 
de Lucro Real, somente ao final do exercício é possível presumir a alíquota. Se o regime de 
tributação da SEAL fosse o de Lucro Presumido, seria possível presumir o lucro e suas 
respectivas alíquotas.

27. Assim, as alíquotas apresentadas pela VISUAL não se aplicam a SEAL.

28. E considerando que o objeto principal do Pregão é a “contratação de empresa 
especializada para prestação dos serviços de Locação de Conjuntos de Displays VídeoWall, 
com acessórios e manutenção garantida...”, não há incidência de ISS, conforme LC 116/2003 e 
Súmula Vinculante 31 do SFT “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de 
qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis”.

29. Por fim, verifica-se que a SEAL apresentou a planilha conforme seu regime de tributação, 
realizando as alterações necessárias, conforme previsto no Subitem 6.5.2.2 do Item 6 da parte 
geral do Edital (Do envio da Proposta):

“6.5.2.2. o Licitante, em função de sua característica de organização, poderá efetuar alterações
que julgar necessária na Planilha de Custos e Formação de Preços, que servirá para 
demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução contratual, e serão 
utilizadas como base em eventuais repactuações ou revisões de preços, sendo de exclusiva 
responsabilidade do Licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado, 
inclusive encargos trabalhistas, sociais e tributos incidentes, não podendo o Licitante Vencedor
alegar posteriormente desconhecimento de fatos ou erros no preenchimento das planilhas, 
como fundamento para solicitar reequilíbrio econômico-financeiro da proposta/contrato”;

30. Como último argumento de seu infundado recurso, a VISUAL alega que os custos da 
mercadoria vendida também seriam inexequíveis, em razão de que os preços dos monitores 
ofertados pela SEAL não seriam aqueles praticados no mercado, nem mesmo pela própria 



fabricante, Christie.

31. Em que pese a Recorrente tenha apresentado uma cotação da fabricante Christie, 
diferente dos preços apresentados pela SEAL, a VISUAL não considerou o fato de que a SEAL, 
ao longo dos anos, firmou parcerias sólidas e de sucesso com os maiores fabricantes de 
produtos das áreas em que atua, sendo uma dessas grandes parceiras a fabricante Christie.

32. A SEAL, conforme carta anexa, é considerada uma parceira “Platinum” daquela fabricante, 
o que lhe permite o alcance de descontos na aquisição dos produtos na ordem de 40%. 

33. Dessa forma, não há dúvidas de que o preço da SEAL é perfeitamente exequível, não 
fazendo sentido também as alegações da VISUAL.

34. E, caso permaneça alguma dúvida por parte dessa Comissão de Licitação, a SEAL requer 
também nesse ponto que sejam realizadas diligências, nos termos do artigo 43, § 3º, da Lei 
8.666/93.

C – Da Realização de Diligências

35. Caso haja dúvidas quanto ao total atendimento da proposta da SEAL ao Edital, necessária a
realização de diligências para saná-las, conforme já requerido neste Recurso.

36. Cumpre lembrar que a diligência tem por finalidade auxiliar a Administração Pública na 
análise das propostas, mas também é um direito do licitante, conforme reconhece Marçal 
Justen Filho, em seus Comentários à Lei de Licitações, que também afirma:

“(...) não existe uma competência discricionária para escolher entre realizar ou não a 
diligência. Se os documentos apresentados pelo particular ou as informações neles contidas 
envolverem pontos obscuros – apurados de ofício pela Comissão ou por provocação de 
interessados -, a realização de diligência será́ obrigatória”. [grifos nossos]

37. No mesmo sentido, Adilson de Abreu Dallari, em seus Aspectos Jurídicos da Licitação, em 
que ensina:

“(...) 
Evidentemente, não se pode aceitar que o agente administrativo possa decidir livremente se 
deseja ou não promover uma diligência esclarecedora. Se assim fosse, sempre haveria o risco 
de tratamento não igualitário; de condescendência com relação a algum licitante e de rigor em
relação ao outro. Portanto, a previsão legal estabelece um dever de promover diligências 
esclarecedoras, e não uma faculdade (...)”

38. Além de direito do licitante, a diligência tem o condão também de resguardar o interesse 
público. O Tribunal de Contas da União tem importante precedente que correlaciona a 
realização de diligência ao princípio da precaução, a exigir da Administração a adoção de 
providências para se evitar danos e para tutelar o interesse público. Nesse sentido, vale a 



transcrição do voto do Relator, Ministro Marcos Bemquerer Costa, no Acórdão nº3418/2014-
Plenário:

“(...)
47. Rememoro o tema do bloco de legalidade (leis, princípios, regulamentos, edital). O art. 43, 
§3º, da Lei n. 8.666/1993, repisa-se, prevê a realização de diligências diante da necessidade de
sanear dúvidas quanto à capacidade técnica de licitante. Vai ao encontro do dispositivo, o 
princípio da precaução, igualmente integrante do bloco legal a incidir neste caso concreto. 
Referido princípio está em fase de evolução no Direito Administrativo sendo ‘importado’ para 
este do Direito Ambiental, consoante a lição de José dos Santos Carvalho Filho. O autor explica
que, tendo em vista a tutela do interesse público, se uma situação acarretar risco, a 
Administração deve adotar postura de precaução para evitar possíveis danos (in Manual de 
Direito Administrativo, 27. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 40). (...)” [grifos nossos]

39. Demonstrando que a diligência resguarda os licitantes e o interesse público, o Superior 
Tribunal de Justiça, por meio da sua Primeira Seção, julgou o MS 12.762/DF, relatado pelo 
Ministro José Delgado, cujo acórdão revela a importância do procedimento de diligência e sua 
correlação com os princípios que regem as licitações e a própria Administração, bem como 
com a segurança jurídica, conforme ementa abaixo:

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. DENEGAÇÃO.
1. (...)
2. As diligências para esclarecimento no curso de procedimento licitatório visam impor 
segurança jurídica à decisão a ser proferida, em homenagem aos princípios da legalidade, da 
igualdade, da verdade material e da guarda aos ditames do edital. (...)” [grifos nossos]

40. Diante disso, reitera-se a necessidade de realização de diligências, nos termos do artigo 43,
§ 3º, da Lei 8.666/93 para sanar quaisquer dúvidas que ainda persistam sobre a aderência dos 
modelos ofertados pela SEAL e preços ao que foi exigido no Edital.

* * * * * *

41. Pelo exposto ao longo destas Contrarrazões e nos documentos a que se faz remissão, resta 
comprovado que a SEAL cumpriu às exigências do Edital e, assim, requer seja negado 
provimento ao recurso da VISUAL, de modo a se confirmar a SEAL como a vencedora deste 
Pregão e, ato subsequente, a adjudicação do objeto em seu favor e celebração do contrato 
administrativo. 

42. Por oportuno, em que pese a SEAL ter novamente comprovado que atende a todas as 
exigências do Edital, requer sejam promovidas as diligências necessárias para reiterar tudo o 
que aqui afirma, nos termos do § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93.

43. A SEAL permanece à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

P. deferimento.



Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.
Sueli Cristina Letizio
Depto. de Licitações
Fone (11) 3877-4074 - Fax (11) 3877-4011
E-mail: sueli@sealtelecom.com.br 


