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JULGAMENTO DE RECURSO Nº 007/2017
Pregão Eletrônico nº 008/2017
Processo EBC nº 003059/2015

Trata  o  presente  do  julgamento  do  Recurso  interposto  pelo  licitante,  VISUAL
SISTEMAS  ELETRÔNICOS, referente  ao  Pregão  Eletrônico  nº  008/2017,  cujo  objeto  é  a
contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de conjuntos de
displays de VideoWall,  para compor os cenários dos estúdios do noticiário da NBR e da TV
Brasil, em Brasília/DF, no Rio de Janeiro/RJ e em São Paulo/SP.

I. DA TEMPESTIVIDADE

O recurso foi inserido no Sistema Comprasnet, tempestivamente, e analisado, vez
que presentes os requisitos de admissibilidade e o direito da ampla defesa e do contraditório
previstos no Edital da licitação e na legislação pertinente.

II. DO PEDIDO DO RECORRENTE 

O  licitante  VISUAL  SISTEMAS  ELETRÔNICOS interpôs  seu  recurso  a  fim  de
reformar  a  decisão  do  Pregoeiro  quanto  à  classificação  e  habilitação  da  empresa  SEAL
TELECOM  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  DE  TELECOMUNICAÇÕES  LTDA,  alegando  o  não
atendimento das exigências do instrumento convocatório por parte da mesma.

Quanto  às  especificações  técnicas,  a  Recorrente  utilizou-se  dos  seguintes
argumentos:

“(i)  O Edital,  no item D3 letra “B”  (Descrição dos Serviços)  e na
Cláusula  4.1.1  da Minuta do Contrato,  estabelece que  o licitante
deverá oferecer, juntamente com a sua solução, “suporte de fixação
dos  monitores  de  vídeo  wall  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”.

Trata-se, pois, de exigência claramente posta e detalhada no Edital,
e  cujo  atendimento,  em  razão  do  princípio  da  igualdade  de
tratamento,  mostra-se  vinculante  e  obrigatório  para  todos  os
licitantes então participantes deste Pregão Eletrônico nº 008/2017.

No entanto, mesmo diante da clareza da exigência editalícia, ao se
analisar o catálogo que detalha a solução por ela ofertada, infere-se
que ela não previu  o fornecimento da “tapadeira na parte inferior
combinando com o cenário, para uso em estúdios de TV”.

Em razão disso, esta licitante SEAL não atendeu às exigências do
Edital, tendo detalhado o oferecimento de solução que não condiz
com aquela que foi especificada neste Edital. Por tal razão, não há
como se conceber a classificação, especialmente em primeiro lugar,
de proposta desconforme, pois tal medida enseja grave violação aos
princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório
e da isonomia de tratamento (está se tratando desigualmente os
licitantes).

(ii)  O Edital,  no item D3 letra  “A”  (Descrição dos Serviços)  e  no
Encarte B do Modelo de Proposta, estabelece o licitante, em sua
proposta  comercial,  deverá  ofertar  “monitores  de  LED,  OLED ou
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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”.

Pela  análise  da  proposta  comercial  ofertada  pela  licitante  SEAL,
constata-se  que  os  monitores  ali  previstos  não  possuem  as
funcionalidades (1) sem ventilação forçada; (2) color gamut de no
máximo 72%, e (3) tempo de resposta de no máximo 8ms. Ou seja,
esta  licitante  SEAL  ofertou  monitores  que  não  atendem  às
especificações do Edital, não se prestando para as finalidades ali
claramente estabelecidas.

Com efeito,  o não oferecimento de monitor  com a funcionalidade
“sem  ventilação  forçada”  exigirá  que  a  Entidade  ora  Licitante
providencie, por sua conta e risco, ventilação para os equipamentos
então locados. Se se considerar que o objeto licitado contempla a
locação  de  conjuntos,  cada  um composto  por  9  monitores,  será
necessário um complexo sistema para se manter todas estas telas
com a ventilação adequada. Caso contrário, haverá o perecimento
do produto e prejuízo direito às atividades desenvolvidas pela ECB.

Também o não atendimento da especificação “color gamut de no
máximo  72%”  implica  no  oferecimento  de  solução  de  qualidade
técnica inferior àquela exigida pelo Edital. Isso se deve ao fato de
que  esta  funcionalidade  é  a  responsável  pela  capacidade  de
reprodução de cores dentro do spectro da visão humana. Por tal
razão, ela não pode ser confundida com o Color Space, que é a
distribuição por cor dentro do Color Gamut.

Nesse particular, cumpre registrar que a licitante SEAL, na tentativa
infrutífera de comprovar o atendimento às funcionalidade de “sem
ventilação forçada” e “color gamut de no máximo 72%”, apresentou
uma declaração do fabricante do monitor (CHRISTIE), na qual se
atesta  a  existência  destas  funcionalidades  nos  monitores  então
ofertados. Tal cenário, no entanto, não é corroborado pelo próprio
catálogo do produto, produzido por esta mesma fabricante, que não
demonstra a existência destas funcionalidades.

[...]

Se não bastasse isso, também a funcionalidade “tempo de resposta
de no máximo 8ms”  não  foi  atendida pelo  produto  ofertado  pela
licitante SEAL. De fato, pela simples análise do catálogo do produto
ofertado  extrai-se  que  a  funcionalidade  ali  indicada  é  diversa
daquela  exigida  no  Edital,  já  que  apenas resguarda  o  tempo de
resposta em 8ms typical e não no tempo máximo de 8ms. O termo
Typical ali indicado determina que o tempo de resposta pode variar
e  superar  o  tempo  máximo  de  8ms,  o  que  prejudica
significativamente um dos principais recursos do monitor. Em razão
disso, em um cenário de stúdio televisivo, este atraso no tempo de
resposta  será  notoriamente  perceptível.  Dessa  forma,  o  monitor
ofertado pela licitante SEAL não atende à funcionalidade “tempo de
resposta  de  no  máximo 8ms”,  já  que disponibiliza  funcionalidade
distinta, com tempo de resposta superior a 8ms, consoante se infere
do descrito constante do respectivo Manual.”(SIC)
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A Recorrente apresenta ainda em suas razões, a possível inconsistência na Planilha
de  Custos  e  Formação  de  Preços  apresentada  pela  Recorrida,  a  qual  alega,  inclusive,  a
inexequibilidade dos preços ofertados, conforme dispomos a seguir:

“(iii) A Planilha de Custos apresentada pela licitante SEAL omite, de
forma grosseira, informações relevantes de custos, o que a torna
inexequível para a satisfatória consecução do objeto ora licitado.

De fato, diversos itens relevantíssimos não foram ali detalhados, o
que  compromete  toda  a  sua  estruturação  e  exequibilidade.  São
eles: 

-  Mão-de-Obra:  A  licitante  SEAL  apresenta  os  custos  (salário  +
encargos) compatíveis para 01 técnico, esquecendo-se que o Edital
prevê a prestação dos serviços de manutenção no Rio de Janeiro,
em Brasília e em São Paulo (nos locais de instalação respectivos).
Ora  é  de  se  indagar  como  esta  licitante  pretende  viabilizar  a
prestação destes serviços com um único técnico? Não há resposta
para esta indagação, por ser impossível a prestação simultânea dos
serviços de manutenção em localidades distintas.

Ademais,  mesmo  que  use  o  argumento  de  mão-de-obra
compartilhada,  ainda  assim  seriam  necessários,  no  mínimo,  02
técnicos  para  a  consecução  do  objeto  ora  licitado.  Portanto,  ao
contrário do cenário  registrado na proposta comercial  da licitante
SEAL, o custo correto para o item mão-de-obra seria de, no mínimo,
R$11.593,36 (onze mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e
seis centavos) mensais. 

-  Impostos:  A  licitante  SEAL  omite  impostos  relevantes  em  sua
planilha  de  custos.  Isso  porque,  ela  deixou  de  indicar  em  sua
proposta os percentuais relativos ao IRPJ, de 4,8%, ao CSSL, de
2,88%, e ao ISS, de 5% (tendo em vista que o fornecimento dos
bens  licitados  dar-se-á  a  partir  da  filial  em  Paranaíba/MS).  Tais
impostos, somados àqueles declarados pela licitante SEAL em sua
proposta  (PIS  0,65%,  Cofins  3,00%)  totalizam  o  percentual  de
16,33%. Assim,  em se considerando os percentuais  corretos dos
impostos incidentes sobre a prestação dos serviços ora licitados, os
valores constantes da referida planilha restam consideravelmente
alterados:

Base de Cálculo: R$ 68.471,92

Impostos Totais (16,33%): R$ 11.181,46

Impostos Totais no Ano: R$ 134.177,52

A partir disso, infere-se que a licitante SEAL, ao deixar de detalhar
os tributos incidentes sobre a prestação dos serviços então licitados,
desatendeu à regra do item 6.5.2 do Edital, o que torna imperativa a
sua desclassificação,  com fundamento nos itens  6.8  e  6.9  deste
Edital. De fato, a desclassificação mostra-se como a única medida
hábil a ser determinada por este d. Pregoeiro, pois, caso contrário,
haverá  o  tratamento  diferenciado  entre  os  licitantes,  o  que  não
encontra guarida no Ordenamento Jurídico. Ademais, esta omissão
tem natureza gravíssima e insanável, o que torna obrigatória a sua
desclassificação.  Vide,  por  oportuno:

6.5.2. Planilha de custos e formação dos preços para prestação dos
serviços,  com  detalhamento  de  todos  os  elementos  que  influem
direta  e  indiretamente  no  custo,  inclusive  tributos  e  encargos
sociais,  de  acordo  com  o  modelo  constante  no  Encarte  B.1  do
Termo de Referência Anexo I deste Edital;
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6.8. A oferta de preços deverá ser firme e precisa, sem alternativas
de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado.

6.9.  Serão  desclassificadas as  propostas  que  não  atenderem às
exigências  do presente Edital  e  seus  Anexos,  forem omissas ou
apresentem irregularidades insanáveis.

- Custos da Mercadoria Vendida: A planilha de custos apresentada
pela  licitante  SEAL  estabelece  o  valor  mensal  máximo  de
R$51.526,01 (cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e
um centavo). Isso significa dizer que o valor do custo anual é de
R$618.312,12 (seiscentos e dezoito mil,  trezentos e doze reais e
doze centavos) para o fornecimento de todos os itens que integram
a solução.

Nesse contexto, se se dividir este valor total apenas pelos 36 (trinta
e  seis)  monitores  que  se  fazem  necessários,  tem-se  que  cada
monitor custará R$17.175,34 (dezessete mil, cento e setenta e cinco
reais  e trinta e quatro centavos)  para a licitante SEAL, isso sem
considerar uma tela de backup que se faz necessária, os 4 suportes
de  fixação  dos  painéis  com  as  4  tapadeiras,  os  4  conversores
HDMI/DVI e todos os outros componentes da solução.

O preço em questão é incontroversamente inexequível, não estando
ele  em  conformidade  com  aqueles  encontrados  no  mercado  e,
também, com aqueles praticados pela própria fabricante CHRISTIE
(proposta anexa – Doc. 01), pelo que se infere que, somente para
as telas do Painel Vídeo Wall, o valor mínimo unitário aceitável é de
R$22.815,00 (vinte e dois mil, oitocentos e quinze reais).

Além disso,  os  demais  fabricantes  de  telas  compatíveis  com os
requisitos  técnicos  estabelecidos  no  Edital  indicam  custo  bem
superior  àquele  posto  pela  licitante  SEAL  em  sua  proposta
comercial.”(SIC)

III. DAS CONTRARRAZÕES:

A recorrida SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA contrarrazoou o recurso interposto pelo licitante  VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS,
valendo-se  do  seu  direito  ao  contraditório  e  à  ampla  defesa,  rebatendo  as  alegações  da
recorrente com os apontamentos a seguir:

“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 monito-
res de videwall para uma Matriz de 3 linhas x 3 colunas, com rela-
ção 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
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ofertada pela SEAL, ao contrário do que afirmado na minuta recur-
sal, prevê que “a estrutura de sustentação do videowall será custo-
mizada conforme o local de instalação garantindo sua sustentação
mecânica e qualidade no acabamento do painel e solicitação do cli-
ente”.

7. Portanto, a SEAL irá disponibilizar o painel nos termos exigidos
pelo Edital, sem qualquer custo extra àquele apresentado na pro-
posta 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 pos-
suem 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 apre-
sentar carta do Fabricante como meio de prova ao atendimento das
especificações técnicas do Edital.”

[...]

11. Portanto, a carta apresentada pela SEAL, emitida pela fabrican-
te Christie, comprova que os monitores ofertados atendem às funci-
onalidades exigidas no Edital - “sem ventilação forçada” e “color Ga-
mut 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 insta-
lado,  o  manual  do  Equipamento  –  Link:
https://www.dropbox.com/s/4j95k86cqjqk4sk/020-001183-01-Chris-
tie-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 ca-
tálogo do produto comprova o atendimento pela especificação “Co-
lor Space (CIE 1931) – 72% Typical, informação que foi referendada
pela mencionada carta.

14. À título de esclarecimento sobre essa funcionalidade (color Ga-
mut de no mínimo 72%), importa ressaltar que ela se refere ao ran-
ge de cores que são identificados pelo olho humano, e, para que um
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fabricante determine o valor de Color Gamut, é necessário, obrigato-
riamente, utilizar  uma norma criada pela CIE (“International Com-
mission 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 utili -
zada 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-Chris-
tie-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 atendimen-
to 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 ques-
tionamento por parte dessa r.  Comissão de Licitação, a SEAL re-
quer seja realizada diligências junto à Fabricante, nos termos do ar-
tigo 43, § 3º, da Lei 8.666/93.”(SIC)

A Recorrida trouxe ainda no bojo de suas contrarrazões, os argumentos referentes a
alguns pontos levantados pela recorrente quanto a Planilha de Custos e Formação de Preços,
conforme segue:

“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 questio-
na os custos da mão-de-obra, os percentuais e impostos e os cus-
tos  da  mercadoria  vendida  apresentados  na  proposta  da  SEAL.

20. Ora, não há nada a se questionar quanto aos dados apresenta-
dos pela SEAL, eis que perfeitamente aplicáveis e exequíveis, sen-
do 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 Siste-
mas de Áudio/vídeo e Videoconferência; Sistemas de Vídeo Monito-
ramento IP; Telefonia IP; Sistemas de Banda Larga Wireless e Sis-
temas de automação, por exemplo, com cobertura em todo o territó-
rio brasileiro.

22. Assim, para os atendimentos de instalação, suporte e manuten-
ção da solução nas localidades exigidas no Edital, a Seal Telecom
dispões de matriz e filiais com Engenheiros, Analistas e técnicos es-
pecializados 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 Lici-
tante, a SEAL disponibilizará os recursos técnicos para manter a so-
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lução em perfeita operação e funcionamento nos seguintes endere-
ços:

1) Brasília/DF (Centro Empresarial Barão de Mauá, SIG/SUL - Qua-
dra 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 dedi-
cada, motivo esse que a SEAL utilizará mão-de-obra compartilhada.
Portanto, a prestação dos serviços de instalação e manutenção se-
rão  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 so-
lução licitada.

26. Em relação aos impostos, é certo que o IRPJ e o CSLL são dire-
tamente 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.”(SIC)

Finalizando o seu direito de defesa prévia e contraditório, a Recorrente esclarece a
exeqüibilidade dos preços ofertados na fase de lances do Pregão em tela, informando o seguin-
te:

“30. Como último argumento de seu infundado recurso, a VISUAL
alega que os custos da mercadoria vendida também seriam inexe-
quíveis, 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 des-
contos na aquisição dos produtos na ordem de 40%.
33. Dessa forma, não há dúvidas de que o preço da SEAL é perfei-
tamente exequível,  não fazendo sentido também as alegações da
VISUAL.”(SIC)
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IV. DO PARECER DA ÁREA TÉCNICA

As questões suscitadas pelo Licitante VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS de cunho
eminentemente técnico, foram submetidas à análise e manifestação da Área Requisitante da
EBC, que emitiu Parecer Técnico a respeito do recurso interposto, nos seguintes termos:

i. “O Edital, no item D3 letra “B” (Descrição dos Serviços) e na Cláu-
sula 4.1.1 da Minuta do Contrato, estabelece que o licitante deverá
oferecer, juntamente com a sua solução, “suporte de fixação dos
monitores de vídeo wall para uma Matriz de 3 linhas x 3 colu-
nas,  com relação  de  aspecto  de  16:9,  montado sobre  rodas
(com travas) para movimentação, com tapadeira na parte inferi-
or combinando com o cenário, para uso em estúdios de TV”. 

(...)

No entanto, mesmo diante da clareza da exigência editalícia, ao se
analisar o catálogo que detalha a solução por ela ofertada, infere-se
que ela não previu  o fornecimento da “tapadeira na parte inferior
combinando com o cenário, para uso em estúdios de TV”.

Conclusão:  improcedente.  O catálogo  da  solução  ofertada  pela
SEAL,  prevê que “a estrutura de sustentação do videowall será
customizada conforme o local de instalação garantindo sua sus-
tentação mecânica e qualidade no acabamento do painel e solici-
tação do cliente”, o que garante atendimento à exigência editalícia.

ii. O Edital, no item D3 letra “A” (Descrição dos Serviços) e no En-
carte B do Modelo de Proposta, estabelece o licitante, em sua pro-
posta comercial, deverá ofertar “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 (típi-
co), 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 hori-
zontal”.

Pela  análise  da  proposta  comercial  ofertada  pela  licitante  SEAL,
constata-se que os monitores ali previstos não possuem as funcio-
nalidades  (1)  sem  ventilação  forçada;  (2)  color  gamut  de  no
máximo 72%, e (3) tempo de resposta de no máximo 8ms. Ou
seja, esta licitante SEAL ofertou monitores que não atendem às es-
pecificações do Edital, não se prestando para as finalidades ali cla-
ramente estabelecidas.

Conclusão: Improcedente. O Subitem 6.5.5.1, alínea “c”, do Item 6,
da parte geral do Edital – (Do Envio da Proposta) define:

“6.5.5.1. O Licitante deverá apresentar documentação técnica do fa-
bricante que comprove o atendimento das especificações dos equi-
pamentos cotados. 
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Considera - se documentação oficial do fabricante:

...

c) Caso o Licitante não disponha de catálogos, folders, impressos
ou publicações originais do fabricante quanto às especificações téc-
nicas dos equipamentos, softwares, componentes e materiais, deve-
rá apresentar declaração do fabricante em que constem as espe-
cificações, preferencialmente em língua portuguesa. 

Se  for  apresentada  declaração  em outro  idioma,  esta  deverá  vir
acompanhada de tradução para a língua portuguesa”.

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

Por  fim,  em relação  a  funcionalidade  “tempo  de  resposta  de  no
máximo 8ms”, é informado no manual do fabricante que o tempo de
resposta é de 8ms. Demais disso,  a carta do fabricante também
comprova o atendimento à essa funcionalidade, exigida no Edital.

Conclusão Geral: 

Concluímos, portanto, que seja negado provimento ao recurso interpos-
to pela empresa VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, uma vez
que  os  itens  de  natureza  técnica  aqui  expostos  estão  devidamente
atendidos pela  licitante  vencedora e,  sob a análise destes quesitos,
deve a EBC proceder com continuidade ao Processo Licitatório, com
consequente adjudicação de seu objeto à Licitante vencedora.”(SIC)

V. DO JULGAMENTO DO RECURSO

Tendo o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio o compromisso com a legalidade, com a
impessoalidade e com os demais princípios que regem a Administração e as Licitações Públicas,
passa a examinar os argumentos despendidos pelo Recorrente.

As  alegações  de  que  a  classificação  e  habilitação  do  licitante  SEAL  TELECOM
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA não obedeceram às exigências
editalícias  do  Pregão  Eletrônico  nº  008/2017,  não  devem  prosperar,  visto  que  os
procedimentos  adotados  pelo  Pregoeiro  no  transcorrer  do  certame  estão  objetivamente
vinculados ao instrumento convocatório, e à legislação em vigor.

O Recorrente em seus argumentos levanta a ausência do Imposto Sobre Serviços na
Planilha de Custos e Formação de Preços da recorrida, alegando que deveria ser apresentada a
alíquota de 5% em seus custos referentes aos Tributos, tendo em vista que os bens fornecidos
serão enviados do município de Paranaiba/MS. 

Diante das argumentações apresentadas pela recorrente, o Pregoeiro e a Equipe de
apoio, com fundamentação na Lei Complementar nº 116 de 2003, a qual dispõe a respeito do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito
Federal, e apresenta um rol de serviços passíveis desse tributo, verificou que os serviços de
locação de bens móveis no qual está vinculado o objeto do certame, foi vetado desta legislação,
sendo, portanto, isento de ISS, conforme informações a seguir:
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“  Itens 3.01 e 13.01 da Lista de serviços

"3.01 – Locação de bens móveis."

"13.01 – Produção, gravação, edição, legendagem e distribuição
de filmes, video-tapes, discos, fitas cassete, compact disc, digi-
tal video disc e congêneres."

Razões do veto

"Verifica-se que alguns itens da relação de serviços sujeitos à inci-
dência do imposto merecem reparo, tendo em vista decisões re-
centes do Supremo Tribunal Federal. São eles:

O STF concluiu  julgamento  de recurso  extraordinário  interposto
por empresa de locação de guindastes, em que se discutia a cons-
titucionalidade da cobrança do ISS sobre a locação de bens mó-
veis, decidindo que a expressão "locação de bens móveis" cons-
tante do item 79 da lista de serviços a que se refere o Decreto-Lei
no 406, de 31 de dezembro de 1968, com a redação da Lei Com-
plementar no 56, de 15 de dezembro de 1987, é inconstitucional
(noticiado no Informativo do STF no 207). O Recurso Extraordiná-
rio 116.121/SP, votado unanimemente pelo Tribunal Pleno, em 11
de outubro de 2000, contém linha interpretativa no mesmo sentido,
pois a "terminologia constitucional do imposto sobre serviços reve-
la o objeto da tributação. Conflita com a Lei Maior dispositivo que
imponha o tributo a contrato de locação de bem móvel. Em direito,
os institutos, as expressões e os vocábulos têm sentido próprios,
descabendo confundir  a locação de serviços  com a de móveis,
práticas diversas regidas pelo Código Civil,  cujas definições são
de observância inafastável." Em assim sendo, o item 3.01 da Lista
de serviços anexa ao projeto de lei complementar ora analisado,
fica prejudicado, pois veicula indevida (porque inconstitucional) in-
cidência do imposto sob locação de bens móveis.

O item 13.01 da mesma Lista de serviços mencionada no item an-
terior coloca no campo de incidência do imposto gravação e distri-
buição de filmes.  Ocorre  que o STF,  no julgamento dos RREE
179.560-SP, 194.705-SP e 196.856-SP, cujo relator foi o Ministro
Ilmar Galvão, decidiu que é legítima a incidência do ICMS sobre
comercialização de filmes para videocassete, porquanto, nessa hi-
pótese, a operação se qualifica como de circulação de mercadoria.
Como conseqüência dessa decisão foram reformados acórdãos do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que consideraram a
operação de gravação de videoteipes como sujeita 

tão-somente ao ISS. Deve-se esclarecer que, na espécie, tratava-
se de empresas que se dedicam à comercialização de fitas por
elas próprias gravadas, com a finalidade de entrega ao comércio
em geral, operação que se distingue da hipótese de prestação in-
dividualizada do serviço de gravação de filmes com o fornecimento
de mercadorias, isto é, quando feita por solicitação de outrem ou
por encomenda,  prevalecendo,  nesse caso a incidência  do ISS
(retirado do Informativo do STF no 144).

Assim,  pelas  razões expostas,  entendemos indevida  a  inclusão
destes itens na Lista de serviços."
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No que tange as  alegações  da Recorrente,  nas  quais  colaciona  que a  recorrida
deixou de indicar em sua proposta os percentuais relativos ao IRPJ e CSLL, importa ressaltar
que tal exigência não consta no instrumento convocatório o qual segue rigidamente a legislação
e Acórdãos do Tribunal de Contas da União que em diversas assentadas se manifesta contrário
a  inserção de tributos  diretos  como custo  dos serviços  prestados.  Para  consubstanciar  seu
posicionamento, o Pregoeiro e a equipe de apoio buscou matéria legal que dispusesse sobre o
assunto,  onde  utilizou  como  fundamentação,  o  Acórdão  TCU  nº  0950-21/07  Plenário,  nos
seguintes termos:

“4. A Unidade Técnica chama a atenção, por fim, ao descabimento
de apropriar nos orçamentos básicos de licitações os custos a se-
rem incorridos pelas contratadas com os chamados tributos dire-
tos, mais especificamente, o IRPJ e a CSLL. A tendência jurispru-
dencial desta Corte inclina-se, como demonstrou a 1ª Secex, no
sentido de rejeitar o procedimento.  O entendimento que vai  ga-
nhando forma nesta Corte pode ser sintetizado na determinação
constante do subitem 9.5.11 do recente Acórdão 1.595/2006-Ple-
nário, segundo o qual o cômputo do IRPJ e da CSLL como custo
não é possível “por se constituírem em tributos de natureza direta
e personalística”. Tal entendimento, aliás, foi mais recentemente
reiterado nos mesmos termos pelo Acórdão 325/2007-Plenário. 

5. De fato, a apropriação dos tributos diretos como custo não se
justifica sob os mais diversos ângulos de análise. Sob vários as-
pectos, penso que a Unidade Técnica já demonstrou, inclusive, a
natureza indevida da prática, contrária à legislação do imposto de
renda, que proíbe a contabilização dos impostos diretos como des-
pesa. Das opiniões coletadas pela Unidade, deve ser devidamente
destacada a conclusão de que os impostos diretos estão estreita-
mente vinculados ao resultado líquido final da empresa, de onde
saem os recursos para o pagamento dos tributos. Patenteia-se, a
meu ver, a noção de que repassar tais tributos ao consumidor já é
cobrar parte da margem de lucro prevista.

6.  Acrescento que, também dos pontos de vista empresarial  ou
econômico, o procedimento é até nocivo, na maioria dos casos,
aos interesses da empresa e por isso mesmo constitui péssima
técnica de orçamentação. Isso porque, na verdade, o que caracte-
riza o tributo direto não é só a antijuridicidade de seu repasse ao
consumidor final, mas também a impossibilidade de fazer tal re-
passe com algum ganho.

9.1. determinar ao Ministério do Orçamento, Planejamento e Ges-
tão que instrua os órgãos e entidades integrantes do Sistema de
Serviços Gerais da Administração Federal  a se absterem, dora-
vante, de fazer constar dos orçamentos básicos das licitações, dos
formulários para proposta de preços constantes dos editais e das
justificativas de preço a que se refere o art. 26, inciso III, da Lei
8.666/1993, inclusive para os casos de dispensa e inexigibilidade
de licitação, parcelas relativas a gastos com os tributos IRPJ e
CSLL, não podendo ser aceitas também propostas de preços con-
tendo custos relativos aos tributos citados, seja na composição do
BDI, seja como item específico da planilha ou orçamento;”

 

Quanto às demais alegações da recorrente a respeito dos custos demonstrados na
planilha  do  licitante  SEAL  TELECOM,  o  Pregoeiro  e  a  equipe  de  apoio  entende ser  de
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responsabilidade da recorrida à estimativa dos custos indisponíveis para a perfeita execução do
objeto a ser contratado, além do que, esta declarou em sua proposta que assume todos os
custos referentes à prestação dos serviços, conforme disposto no subitem 6.5.1 do Edital.

"6.5.1. Declaração  expressa  de  que  os  preços  contidos  na
proposta  incluem  todos  os  custos,  tais  como:  salário,  ônus
tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, frete, todos
os  materiais,  acessórios,  instalação,  integração,  configuração,
reinstalação e manutenção preventiva e corretiva,  instruções de
uso  e  operação,  o  fornecimento  peças  de  reposição  e
componentes  e demais  despesas  de  qualquer  natureza  e
indispensáveis  que  possam  incidir,  direta  ou  indiretamente,  no
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos;"

Quanto  aos  aspectos  eminentemente  técnicos  apresentados  pela  recorrente,  o
Pregoeiro  e  a  equipe  de  apoio  acompanham  o  posicionamento  da  equipe  técnica  da  área
requisitante  da  EBC,  no  qual  propõe  a  rejeição  das  razões  apresentadas,  visto  que  os
documentos  de  proposta  e  habilitação  atenderam  na  integralidade  as  exigências  técnicas
estabelecidas no instrumento convocatório.

Note-se que o Edital do  Pregão Eletrônico nº 008/2017 está em perfeita sintonia
com as orientações da Corte de contas e com toda a legislação em vigor, e o julgamento do
Pregoeiro seguiu os critérios estabelecidos no instrumento convocatório. Portanto, a aceitação e
habilitação da proposta da Recorrida atenderam na integralidade as exigências estabelecidas,
bem como na exeqüibilidade dos preços ofertados, como também as especificações técnicas,
não havendo razão nas argumentações do Recorrente.

Nesse contexto,  solicita-se a submissão do recurso ao julgamento  da Autoridade
Superior com a proposta de que, seja negado provimento ao recurso, interposto pelo licitante
VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS por não haver razões para reformulação dos atos adotados
pelo  Pregoeiro  durante  o  transcorrer  do certame,  posto  que foram cumpridas,  fielmente,  as
regras previamente estabelecidas no Edital do Pregão.

VI. CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  em obediência  aos princípios  da legalidade,  da  isonomia,  da
supremacia do interesse público,  da razoabilidade,  da proporcionalidade,  da motivação e da
vinculação ao instrumento convocatório, previstos no art. 3º da Lei 8.666, de 1993 e no art. 4º do
Decreto  3.555,  de  2000,  e  tendo  em  vista  o  que  se  pode  depreender  dos  argumentos
apresentados pelo Recorrente, posiciono-me no sentido de propor que seja negado provimento
ao  recurso interposto  pelo  licitante,  VISUAL  SISTEMAS  ELETRÔNICOS por  não  haver
procedência  nas  alegações  trazidas,  mantendo  inalterada  a  aceitação  da  proposta  e  a
habilitação  da  Recorrida  SEAL  TELECOM  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, relativa ao Pregão Eletrônico nº 008/2017.

É o que se submete ao julgamento da Autoridade Superior.

Brasília/DF,        de abril de 2017.

PABLO RÉGIO DE SOUSA UCHÔA
Pregoeiro
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DESPACHO DECISÓRIO

Pregão Eletrônico nº 008/2017

Processo EBC nº 003059/2015

Foi  recebido  nesta  Diretoria  de  Administração,  Finanças  e  Pessoas,  em
___/04/2017, para o crivo de apreciação, em conformidade com o teor do artigo 109, Parágrafo
4º, da Lei nº 8.666/1993, combinado com o inciso III, do artigo 7º, do Decreto nº 3.555/2000, a
manifestação do Pregoeiro sobre o recurso interposto pela VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS.

A licitação de que trata o pedido em questão refere-se à contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de locação de conjuntos de displays de VideoWall, para
compor os cenários dos estúdios do noticiário da NBR e da TV Brasil, em Brasília/DF, no Rio de
Janeiro/RJ e em São Paulo/SP.

O Pregoeiro  posicionou-se no sentido  de que seja negado provimento ao
recurso interposto pelo licitante VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS, por não haver motivação
que ampare as razões recursais apresentadas, de acordo com a análise pormenorizada dos
fatos, que se encontra acostada nos autos do Processo nº 003059/2015.

Diante  do  exposto  considerando  as  razões  apresentadas  pelo  Pregoeiro,
CONFIRMO o julgamento do pedido, dele conhecendo para, no mérito,  negar provimento ao
recurso interposto pelo licitante VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS, pelo fato do Pregoeiro ter
cumprido fielmente aos requisitos estabelecidos no Edital do Pregão com total transparência dos
atos  praticados,  adotando  os  procedimentos  permitidos,  em  obediência  aos  princípios da
supremacia  do  interesse  público,  da  razoabilidade,  da  proporcionalidade  e  da  obtenção  da
proposta mais vantajosa para a Administração.

Por  todo  o  exposto  e  no  uso  das  atribuições  delegadas  pela  Portaria-
Presidente nº 158, de 10/03/2017, com fundamento no art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, combinado com os incisos III e IV do art. 7º do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto
de 2000, o inciso XXI do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, os incisos IV e V do
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, HOMOLOGO  os serviços objeto do Pregão acima
epigrafado ao licitante SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA que ofertou proposta no valor total global anual de R$ 821.661,60 (oitocentos e vinte e
um mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

Remeta-se à convalidação e divulgação do ato.

Brasília, _____ de abril de 2017.

LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas
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