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Processo nº 003354/2015

RECURSO ADMINISTRATIVO

A  CÂMERA  2  VÍDEO  FILMES  LTDA-EPP  inscrita  no  CNPJ  nº  03.246.961/0001-79,
estabelecida à Rua Carlos Machado, 164, Lote 17, LTM 41784, Quadra 08, Jacarepaguá,
Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.775-042, por intermédio de seu representante legal,  Jorge
Delgado  Saluh,  brasileiro,  solteiro,  Radialista,  residente  e  domiciliado  a  Rua  Conde
Afonso  Celso,  96,  apto  102,  Jardim  Botânico,  Rio  de  Janeiro,  RJ,  CEP:  22.461-060,
portador do RG nº 042.636.712 IFP-RJ e CPF nº 839.315.977-68, vem apresentar suas
razões  ao  recurso  administrativo  interposto  contrário  à  decisão  da  habilitação  da
empresa LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI-ME como vencedora do pregão nº 020/2016.

A empresa LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI-ME não atendeu a alguns itens da habilitação
do edital, listados abaixo:

Em atendimento ao item 11.1.5,  como forma de comprovar a capacidade técnica da
referida  empresa,  foram  apresentadas  Certidões  de  Acervo  Técnico  referentes  aos
serviços  prestados  para  as  empresas  SOCIEDADE  GOIANA  DE  CULTURA  –  SISTEM.
CATÓLICO  TELECOMUNICAÇÕES,  CROSS  TV  PUBLICIDADE  LTDA-EPP  e  DUNAS  RACE
PROMOÇÕES LTDA.

Os serviços prestados para as empresas SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA – SISTEM.
CATÓLICO  TELECOMUNICAÇÕES  e  CROSS  TV  PUBLICIDADE  LTDA-EPP,  realizados  dias
26/05/2016  e 19/06/2016,  respectivamente,  precedem  à  autorização concedida  pelo
órgão regulador do setor de Telecomunicações, ANATEL, que só autorizou a empresa
LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI-ME a explorar o Serviço Limitado Privado para prestação
a terceiros em 20/06/2016.

Tendo ciência de que apenas a autorização para exploração do Serviço Limitado Privado
não basta para a prestação de serviços de transmissão de sinais de áudio e vídeo via
satélite,  sendo  necessário  o  licenciamento  das  estações  que  serão  utilizadas  para  o
serviço, e considerando a licença apresentada pela empresa LIVE NEWS TECNOLOGIA
EIRELI-ME, com data de 15/09/2016, e tendo ciência de que o trabalho realizado para a
empresa  DUNAS  RACE  PROMOÇÕES  LTDA  ocorreu  no  período  de  03  a  10/09/2016,
concluímos  que  a  licitante  vencedora  do  certame  não  possui  comprovação  de
capacidade técnica emitida pelo CREA válida.

Ainda no âmbito da comprovação de capacidade técnica, salientamos que a empresa
LIVE  NEWS  TECNOLOGIA  EIRELI-ME  não  apresentou  a  documentação  solicitada  pelo
pregoeiro  como  comprovação  de  que  os  serviços  citados  nas  Certidões  de  Acervo
Técnico da SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA – SISTEM. CATÓLICO TELECOMUNICAÇÕES,
contrato de prestação de serviços e nota fiscal, e CROSS TV PUBLICIDADE LTDA-EPP, nota
fiscal, foram de fato realizados.



Deste  modo,  entende-se  que  a  licitante  LIVE  NEWS  executou  os  serviços  a  que  se
referem as certidões apresentadas antes de estar devidamente licenciada pela ANATEL e
que não foi capaz de comprovar a realização de dois dos serviços que atestariam a sua
capacidade técnica junto ao CREA-GO.

Outro questionamento pertinente seria, qual operadora de satélites foi utilizada para os
serviços citados nas Certidões de Acervo Técnico, emitidas pelo CREA-GO, uma vez que o
documento da operadora HISPAMAR SATÉLITES,  que é apenas  uma Oferta Comercial
assinada pelo representante da LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI-ME, FELIPE PROPÍCIO DO
VALLE CARNEIRO, tem data de 09/08/2016 e o documento de aprovação da empresa
junto à EMBRATEL STAR ONE foi emitido em 30/11/2016.

Outro fato que nos chamou atenção foi a documentação apresentada para comprovação
da boa saúde financeira do licitante, em atendimento ao item 11.1.8, começando pelo
Contrato Social que foi apresentado no dia do pregão, 05/12/2016, junto à proposta de
preços, ocasião em que o capital social da empresa era de R$ 88.800,00 e não atenderia
ao item citado acima.  No entanto,  a  referida  empresa  fez  uma alteração contratual,
homologada durante o período de habilitação do pregão, e sua comprovação ocorreu,
no mínimo, em 09/12/2016 conforme autenticação e assinatura pela Junta Comercial do
Estado de Goiás na referida data, na qual o valor do capital social foi alterado para R$
330.000,00. A outra forma de comprovar essa boa saúde financeira seria através dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que
um  (>1),analisados  automaticamente  pelo  SICAF.  A  empresa,  que  ainda  não  possui
exercício  fiscal  concluído,  uma  vez  que  foi  fundada  em  18/03/2016,  atingiu
impressionantes 97,19 em todos os índices. Considerando que uma empresa precisa ter
índices maiores que 1 e que 97,19 ultrapassa numa escala nada razoável essa média,
gostaríamos  de  ter  acesso  ao  documento  que  gerou  esse  resultado,  o  qual,
aparentemente,  parece  denotar  que  a  empresa  não  auferiu  qualquer  receita  e,
praticamente  não  teve  qualquer  despesa,  o  que  implicaria,  fatalmente,  numa
inexperiência no ramo que se presume atuar. Isto também implicaria que a avaliação
técnica não teria qualquer relevância. Um último questionamento: quais eram os índices
econômico-financeiros da empresa LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI-ME registrados no
SICAF na data do pregão, 05/12/2016?

Em  relação  aos  equipamentos,  na  proposta  da  empresa  LIVE  NEWS,  no  item  D.3.7
( Serviço de Captação Portátil de Imagem HD), o licitante detentor da melhor proposta
cita  a  câmera  Sony,  modelo  PMW-EX3  como  uma  câmera  XDCAM.  Esta  câmera  é
sabidamente do tipo SxS, ou seja, não é uma câmera XDCAM. Já item D.3.13 (Serviços de
Captação de Imagens HD com câmera de TV portátil  e microlink) cita a câmera Sony,
modelo  HXC-100.  Para  utilização  de  serviços  de  microlink,  é  incomum  esse  tipo  de
casamento (microlink e câmera de sistema), já que o principal objetivo da utilização de
um microlink é deixar a câmera sem conexão de nenhum tipo de cabo ou fio, para se
adquirir  mobilidade  para  captação  de  imagens.  

Nesses termos, pede deferimento.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2017.
JORGE DELGADO SALUH
CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA-EPP 




