
Oficio Circular n. 244/2020 — CML/PM 

Manaus, 04 de setembro de 2020. 

Prezados Senhores Licitantes, 

Cumprimentando-os cordialmente, encaminho em anexo o PARECER RECURSAL 

n. 039/2020 — DJCML/PM e DECISÃO referentes ao Pregão Eletrônico n. 077/2020 — 

CML/PM, cujo objeto é "Aquisição de solução de vídeo wall com a implantação, suporte 

técnico, treinamento de usabilidade, (software e hardware) e atualização do software de 

gerenciamento, com o objetivo de operacionalizar o Centro de Cooperação da Cidade - CCC". 

Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria Executiva da Comissão 

Municipal de Licitação — CML/PM, com endereço na Av. Constantino Nery n. 4080, no horário 

de 08h às 14h (Horário de Manaus), de segunda-feira a sexta-feira, telefone 

(92) 3215-6375/6376, e-mail: cml.se@pmm.am.gov.br.  

Atenciosamente, 

45u) 
LE DE SOUZA WEIL 

Diretora de Departamento da Comissão Municipal de Licitação — CML 

Av. Const.Nery, n° 4080. CEP: 69050-001 - Chapada - Manaus-AM 1 Tel.: +55 (92) 3215-6374/6375 1 Email: cml.se@pmm.am.gov.br  
www.manaus.am.gov.br  
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DIRETORIA JURIDICA — DJCML/PM 

Processo Administrativo: 2020 11209 15249 00013 

Pregão Eletrônico n. 077/2020 — CML/PM - RESTABELECIMENTO 

Objeto: "Aquisição de Solução de Vídeo Wall com a Implantação, Suporte Técnico, Treinamento de 

Usabilidade (Software e Hardware) e atualização do Software de Gerenciamento, com o objetivo de 

operacionalizar o Centro de Cooperação da Cidade de Manaus (CCC)". 

Recorrente: DUOMO COMÉRCIO DE SISTEMAS AUDIOVISUAIS EIRELI (Performance) 

PARECER RECURSAL N. 039/2020 — DJCML/PM 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO 

ELETRÔNICO. TERMO DE REFERÊNCIA. FICHA 

TÉCNICA. ANÁLISE SUBTI. PARECER. MANIFESTAÇÃO 

DA SECRETARIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO 

TERMO DE REFERÊNCIA. VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO 	CONVOCATÓRIO. 	ATO 

ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E 

TOTALMENTE IMPROVIDO. 

Senhor Presidente, 

Versam os autos em epígrafe sobre procedimento licitatório, na modalidade Pregão 

Eletrônico n. 077/2020 — CML/PM - Restabelecimento, tendo por objeto a "Aquisição de Solução de 

Vídeo Wall com a Implantação, Suporte Técnico, Treinamento de Usabilidade (Software e Hardware) e 

atualização do Software de Gerenciamento, com o objetivo de operacionalizar o Centro de Cooperação 

da Cidade de Manaus (CCC)". 

1.PRELIMINARMENTE 

1.1 DA TEMPESTIVIDADE E CONDIÇÕES DE CONHECIMENTO DO RECURSO  

APRESENTADO PELA LICITANTE DUOMO COMÉRCIO DE SISTEMAS AUDIVISUAIS  

EIRELI (Performance).  

Em sede preliminar ao exame do mérito recursal, cumpre analisarmos os requisitos de 

admissibilidade do presente Recurso. 

éQ-à 
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Inicialmente, insta esclarecer que no "chat" às fls. 1291 do processo em epígrafe, a Recorrente 

DUOMO COMÉRCIO DE SISTEMAS AUDIOVISUAIS EIRELI (Performance). apresentou 

intenção de recorrer acerca do procedimento licitatório. 

O Edital que disciplina o Pregão Eletrônico n. 077/2020 — CML/PM-

RESTABELECIMENTO prevê condições de conhecimento de eventuais peças recursais a serem 

apresentadas e observou-se que a Recorrente, de forma integral, atendeu ao quesito preliminar, pois 

manifestou intenção recursal no prazo delimitado em sessão, bem como apresentou seu recurso 

tempestivamente, estando devidamente direcionado à Autoridade Superior. Neste sentido, o item 12.7 

c/c 12.7.3 e seguintes do Instrumento Editalício disciplina este momento recursal. Senão vejamos: 

12.7. Qualquer licitante poderá manifestar motivadamente intenção de recorrer 

no botão 'recurso' do sistema compras.manaus, no prazo de 10 (dez) minutos 

imediatamente posteriores à declaração do vencedor, devendo as razões dos 

recursos serem encaminhadas no prazo de 3 (três) dias, contados a partir do 

decurso dos 10 (dez) minutos estipulados para manifestar a intenção do recurso. 

12.7.3. As razões dos recursos devem guardar identidade com os motivos 

expostos ao final da sessão do pregão e devem ser encaminhas tempestiva e 

preferencialmente ao endereço cml.se@pmm.am.gov.br., de 9h até 15h (horário 

de Brasília). 

Registra-se que não houve apresentação de Contrarrazões. 

De acordo com os preceitos contidos no edital, bem como na legislação atinente, passemos à 

análise dos argumentos apresentados. 

2. DO MÉRITO  

2.1 DO RECURSO APRESENTADO PELA LICITANTE DUOMO COMÉRCIO DE 
SISTEMAS AUDIOVISUAIS EIRELI (Performance).  

Ultrapassada a análise da tempestividade passamos a relatar os argumentos trazidos pela 

Recorrente. Em síntese, esta questiona em suas Razões Recursais, que a empresa teria atendido aos 

requisitos apresentados no Termo de Referência, quanto as Fichas Técnicas. 

Fls. Ass. 
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Alega ainda que a SEAL TELECOM deixou de cumprir alguns requisitos previstos no 

Instrumento Convocatório. 

Por fim, pugna pela revogação da decisão que a desclassificou e consequentemente seja 

declarada vencedora do certame por ter cumprido totalmente os requisitos do Edital e apresentado o 

menor preço. 

3. MÉRITO  

3.1 DA SOLICITAÇÃO DE FICHA TÉCNICA (ITEM 6.15 e ss.)  

A respeito das alegações da Recorrente, tem-se que devem ser analisadas à luz dos preceitos 

inseridos no ordenamento vigente, bem como, preliminarmente, em atenção aos Princípios basilares da 

Administração Pública, especialmente no que diz respeito à Lei de Licitação e demais legislações 

aplicáveis. 

Inicialmente, registra-se que a manifestação da Recorrente refere-se à análise apresentada pela 

Equipe Técnica designada pela SEMEF/SUBTI para avaliar o regular atendimento do que estava sendo 

exigido no Termo de Referência para adquirir o objeto da licitação em comento. 

No caso ora analisado, trata-se da necessidade de apresentação de Fichas Técnicas que atendam 

aos requisitos apresentados para melhor análise das especificações estabelecidas no Termo de 

Referência pela Equipe Técnica designada pela SEMEF/SUBTI, responsável pela análise e verificação 

quanto à qualidade e a adequação de suas características às especificações descritas a seguir: 

6.15. DA APRESENTAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS 

6.15.1. Faz-se necessário a solicitação de fichas técnicas, uma vez que a Administração 
Pública preza pela qualidade dos produtos adquiridos em consideração ao princípio da 
eficiência. Desta forma, encerrada a sessão de disputa e definidos os licitantes de menores 
preços, serão convocados os 03 (três) primeiros colocados apresentem as fichas técnicas 
(catálogos expositor ou layout ou folder e / ou outros documentos que possuam todas as 
especificações técnicas detalhadas dos produtos, objetos deste Pregão, para melhor 
análise das especificações estabelecidas no edital) para serem analisadas pela Equipe 

Técnica do Órgão solicitante, responsável pela análise e verificação quanto à qualidade e 
a adequação de suas características às especificações descritas no item 7 — Termo de 
Referência, atendendo as exigências conforme segue: Apresentar ficha técnica para o item 
a qual deverá ser entregue, em português, em até 01 (um) dia útil, após encerrada a etapa 
de lances virtuais, na Comissão de Licitação, para serem avaliadas pelos técnicos do Setor 
Solicitante. A não apresentação da ficha técnica importará na desclassificação da licitante 
no item correspondente. As fichas técnicas que não guardarem total correspondência com 

/e. 
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as características especificas com o objeto deste Termo de Referência, bem como, com a 
análise técnica, não serão aceitas, ensejando a desclassificação da licitante que apresentou 

menor preço sendo chamados os licitantes subsequentes, na ordem de classificação. As 
fichas técnicas poderão ser encaminhadas para o e-mail: cml.se@pmm.am.gov.br  

devidamente digitalizadas, com a identificação dos itens nas respectivas fichas técnicas, 
em português, sob pena de desclassificação da proposta. Só serão consideradas válidas as 
Fichas Técnicas que possibilitem a averiguação completa e compatível com a descrição 
do objeto requisitado, conste a origem do site oficial do fabricante e que informe a 
"FONTE" (Endereço, completo, por exemplo, http://www.fabricantex.com/produtox)  do 

respectivo documento possibilitando, assim, a comprovação da autenticidade do 
documento proposto. No caso de divergência entre o produto ofertado na ficha técnica e 
aquele entregue na fase contratual, serão considerados aqueles constantes no primeiro. 
Após análise, deverá ser emitido PARECER DA ÁREA RESPONSÁVEL 
correspondente, informando aprovação ou reprovação, devidamente justificada. 

No momento da apresentação do Recurso Administrativo (fls. 1299/1311), a Recorrente 

argumenta o cumprimento do Edital, de modo que, ante a necessidade de manifestação da Secretaria 

demandante por ser matéria exclusivamente técnica, esta CML requisitou informações acerca dos 

argumentos apresentados pela empresa. DUOMO COMÉRCIO DE SISTEMAS AUDIOVISUAIS 

EIRELI (Performance). 
Assim, foi encaminhado Ofício n. 1091/2020 — CML/PM, datado de 31/08/2020, solicitando 

esclarecimentos acerca das Razões Recursais apresentadas pela licitante, ora Recorrente. 

Diante disso, para satisfazer os questionamentos e melhor fundamentar o presente Parecer, o 

prazo de decisão ficou suspenso aguardando retorno da diligência solicitada, cuja resposta foi recebida 

por esta Comissão em 03/09/2020 as 8h (horário local) . 

A Secretaria enviou, por intermédio do Oficio n°. 099/2020-GSS/SUBTI/SEMEF, 

manifestação ratificando o Parecer Técnico emitido pela Equipe da SEMEF/SUBTI, reiterando o 

descumprimento dos requisitos 6.12. do Edital e 7.3.1 do Termo de Referência. 

RESPOSTA DA SECRETARIA 

o 

Fls. Ass. 
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OFÍCIO NP- 099/2020-GSS/SUBTI/SEMEF 	Manaus, 02 de setembro de 2020. 

A Sua Senhoria a Senhora 
°LÍVIA FERREIRA ASSUNÇÃO 
Presidente da Comissão Municipal de Licitação - CML 
Av. Constantino Nery, 4080— Chapada 
Telefones: 3215-6375/6327 

Assunto: Solicitação de diligência, conforme item 19.17 do Edital do Pregão 

Eletrônico n. 077/2020 — CML/PM — ref. Aquisição de Solução de Video Wall para 

atender o Centro de Cooperação da Cidade de Manaus (CCC). 

Sra. Presidente, 

Ao cumprimenta-la cordiahnente;  encaminhamos a Vossa Senhoria, resposta 

da análise dos recursos administrativos, apresentadas pelo proponente participante do 

Pregão Eletrônico n. 077/2020 — cmLrpm e que deve ser encaminhado à CMEL — 

Comissão Municipal de Licitação, referente ao Oficio n. 1.091/2020 — CML/PMN. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR. PICHAR DOUGLAS DANTAS COSTA EM 02!09/2020 22:45 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR. NEANDER RAPOSO BUZAGLO EM 02/09,2020 2220 

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ADONAI FERNANDES 00 NASCIMENTO EM 02.109/2020 22:25 

rQ.,) 
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DA ANÁLISE DA ÁREA TÉCNICA 

A equipe da SEMEF/SubT1 para o pregão 077/2020 que trata de projeto que visa 
a "Aquisição de Vídeo Wall para atender o Centro de Cooperação da Cidade de Manaus 
- CCC”, com o objetivo de operacionalizar o Centro de Cooperação da Cidade — CCC, 
estruturando o ambiente tecnológico de trabalho e viabilizando a realização de suas 
atividades. Manifesta-se acerca do recurso administrativo, referente ao Oficio 
1091/2020 — CML. 

A partir da reanalise entendemos que serão considerados aderentes ao item 
6.12 do Edital e 7.3.1 do Termo de Referência', os equipamentos que "a placa mãe deverá 
ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o 
modelo ofertado, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas", 
conforme descrito. 

Com isso o intuito da Administração é garantir a padronização dos equipamentos, 
minimizar os possíveis problemas de incompatibilidade de hardware e baixo 
desempenho, garantir a procedência dos componentes e softwares embarcados e garantir 
o suporte e a qualidade mínima esperada dos equipamentos diante da criticidade 
envolvida em sua aplicação e dos elevados custos diretos e indiretos advindos da 
recorrência de falhas e defeitos. 

Sendo assim, vos apresento o .pedido de esclarecimento referente ao Oficio 
938/2020 — CML, formalizado pela Empresa M1CROSENS, serve para elucidar o 
referido pedido de recurso administrativo, porque faz menção ao Item 7.3.1 do Anexo IV 
do Termo de Referência que descreve o objeto desse certame, constatou-se que diversos 
fabricantes atendem as especificações exigidas no Edital e, consequentemente, muitos 
outros fornecedores/representantes estão aptos a participar do pregão, possibilitando 
ampla concorrência. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICHARD DOUGLAS DANTAS COSTA EM 02/09/2020 22:45 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NEANDER RAPOSO BUZAGLO EM 02105/2020 22:29 

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ADONAI FERNANDES DO NASCIMENTO EM 02/0912020 2210 

Fls. Ass. 
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À 
Prefeitura de Manaus 
Avenida Constantirto Nery, ne 4080— Chapada 
CEP 69050-001-- Manaus/AM 
Tel.: (92) 3215-6375 

< int.setilomm.amgovio  

An.- Sr (a). Pregoeiro (a) e equipe de apoio 

Referencia: PREGAO ELETRÔNICO Ne 077/2020 

De acordo com o Item 12 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar o seguinte 
esclarecimento sobre a licitação acima: 

Para o item 7.3.1 do Anexo IV do Termo de Referência do objeto desta licitação, é solicitado: `A placa 
mãe deverá ser da mesma marca do fabricante dia equipamento, desenvolvida especificamente para o 
modelo ofertado, não sendo aceitas soluções em regime de CEM ou custornizadas;". As restrições das 
Soluções em regime de CEM ou customi2adas restringe a participação de outras empresas que não possui 
cadastro/parceria com as fabricantes lideres de servidores 	tenovo, HP, Datapath, Super Micro, entre 
outras), cuja intenção também é fornecer servidor de igual ou superior especificação ao solicitado. Desta 
forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando o rol de 
participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos que seja aceitas soluções 
em regime de CEM ou custornizadas. 

Para o item 8 no Anexo IV do Termo de Referência do objeto desta licitação, é solicitado: "8.1.1 O 
prazo de entrega dos objetos adquiridos não deve ser superior a 45 dias corridos, contados da assinatura do 
Contrato.". Solicitamos que o prazo de entrega seja alterado para 60 dias corridos, urna vez que a solução 
compõe de itens importados, devendo, portando, considerar os prazos de entrega, desembaraço, testes. 
despachos, entrega, instalação e ativação do sistema, 

Para o objeto desta licitação, é solicitado: *7.2.4. Qualificação Técnica (...) 7.2.4.2.2. Para efeitos de 
julgamento objetivo, considerar-se-á para comprovação de aptidão técnica, que a LICITANTE tenha 

&ao ado ou esteja executando serviços com mínimo de 50% (cinquenta) por cento da estimativa anual 

DOCUMENTO ASSINADO DIGIT.ALMENTE POR -  PICHAM) DOUGLAS DANTAS COSTA EM 0209/7020 

oocumENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NEANDER RAPOSO BUZAGLO ENI 02.,T.19.,2020 

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR.  ADONAI FERNANDES DO NASCIMENTO EM 02,09)2020 22:25 

r12.0 
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ESCLARECIMENTO AO UCITANTE 

I. 	Para o Item 7.3.1 do Anexo IV do Termo de Referência do objeto desta licitação, é solicitado: "A placa 
mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento, desenvolvida especificamente para o 
modelo ofertado, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas;". As restrições das 
soluções em regime de OEM ou customizadas restringe a participação de outras empresas que não possui 
cadastro/parceria com as fabricantes lideres de servidores (Dell, lenovo, HP, Datapath, Super Micro, entre 
outras), cuja intenção também é fornecer servidor de igual ou superior especificação ao solicitado. Desta 
forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atuais do mercado, ampliando o rol de 
participantes e promovendo a competitividade da presente licitação, solicitamos que seja aceitas soluções 
em regime de OEM ou customizadas, 

RESPOSTA DA SURTE 

Esedareehnento 1 

Esclarecemos a licitante que nesse caso faz-se necessário atender 

conforme especificado no edital] 

Reiteramos ainda sobre a referida questão, onde a Licitante Duomo Comércio de 
Sistemas Audiovisuais LTDA, em suas fichas técnica não apresentou a descrição de um 
Servidor, e sim, vários componentes dando entendimento que o servidor será "montado", 
pois não tem a identificação de um equipamento único. 

Ainda em observância as fichas técnicas apresentada pela Licitante, fica evidente 
que o produto ofertado não é um produto de linha de fabricação, o que eleva o risco 
quanto a qualidade de testes e incompatibilidade do produto a ser adquirido pela 
Administração, que para torna explicito este entendimento, podemos citar a reanalise das 
Fichas Técnicas do produto ofertado, onde foi identificado que o Chassi para Servidor 
Intel P4304,03.4UXX e a Placa para Servidor Intel S2600STBR, são incompatíveis, 
visto que o referido chassis possui compatibilidade somente com o Placa para Servidor 
Intel Seiver Board S2600CW. Como segue no link e descritivo das suas próprias fichas 
técnicas, como segue: 

https://ark.intelcomicontent/www/bript/arkiproducts/83032/intel-server-chassis-
p4304xxmuxx.html   

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICHARD DOUGLAS DANTAS COSTA EM 02109/2020 22:45 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR NEANDER RAPOSO BUZAGLO EM 021090020 22.25 

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR. ADONAI FERNANDES DO NASCIMENTO EM 02109/2020 22.25 
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ARO ) Compare =el. Products 
Chassi pata Senddor Intel.  P410401A1UXIt a 

Essenciais 

Colecio de produtos limai* de chassi para servidor Intel. 1140000 

Nome de código.  Produtos com denominaçõ0 anterior Union Peak 
Data de lançamento Cla'sis 
Status Lançado 
suspensio esperada 2023 
Garantia limitada de 3 anos ib. 

Garantia estendida disponivel para compra (ern 
alguns paises) sim 
Fator de forma do chassi Rick ou Pedestal 411 
Dimensões do chassi 11,24"x VIA* x 6,81* 
Mercado ateu embutido 
Ventiladores Redundantes sim 

energia redundante suportada Suportada, requer fonte de atimentaçio adicional 
tiackplanes Vendido separadamente 

Itens incluídos 

(1) paina( de controle pariria (fXXFPANeL); (5) 
Ventiladores do sistema redundantes e com troca 
a quente de Somos SFUPMtmSfAN); (a) trenós 
fixos de 3,5 polegadas (FuP4X35NNOlth (a) 
Ccrnectores de energia finos; (1) cabo 54TA de d 
portas com ventilador (1) compartimento da 
fonte de ahmentaçio liuPcilPSCAGE): (1) quadro 
de distnIstrisio de energia (PUPPO5NC2); (1) canal 
de ar do processador / memória (AaucwOuCT); 
(1) moldura de troca a quente com trava 
(FUPISEZELNS02); (1) Cabo MiniSAS NO para a 
portas SAIA de, pinos isxxcesissoisois) 

Informagio complementar 
Fecha de dados veta Agora 

Oescritio 

4U pedestal chassis designed specifically for the 
Onde Server eoard S2600CW with defauh of four 
3.5" fixed &hes sustar" and optional 3.5' ar 
2.5* slot swap drives support. Power tupis!), 
options sold Separatery and indudt redundant 
730W and 1800Me. 

Additional information um. View nove 

Memory fa Storage 
of Pront Orives Supported a 

From Lebre no rm Factor Fhred Z.S" or 3.5" 
Pai:Surge specifications 

Mas Cais Configuration z 
Link fonte das especaçaes httiis.flark.intel.corníconte.n.:/www/usienia 

products/83032/Inte1seiver-c h anis- 
p4.30.6xxm uxx.htrn I 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICHARD DOUGLAS DANTAS COSTA EM 02/09/2020 22.45 
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DOCUMENTO ASSINADO POR LOG1N E SENHA POR: ADONAI FERNANDES DO NASCIMENTO EM 02/09.Q020 2225 

Fls. 

Página 9 



CUMISSAU IVIUINILIYAL IJL LILA lAleAl/ „ 
Endereço: Av. Constantino Nery, n. 4080 - Chapada. 

CASA CIVIL 	CEP. 69050-001 — Manaus—Amazonas 
Fone/Fax: (92)  3215-6375/6327 

PREFEITURA DE 
MANAUS 
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e 
PREFEITURA DE 

MANAUS 

AU 1 Compare tntel.Produds 

MICO pari senador Met. s26ocrnim0-0 
Essenciais 

COltlio de produtol farnais de placas pata sentido? Intel" 5260011 

Nome de código Produtos com denorninacio anterior sawtocrth 

Status Lançado 

oata de !incarnem 0219 

Suspenso espetada 2023 

Garantia limitada dei anos rim 
Garantia estendida disponível para compra (em 
alguns países) rim 

oeurthes ad iriOn ais da' garantia estendida 

Garantia estendida da Placa do Processador 

Duplo 

Ne de ririas Crill 2 

Serie de produtos compatíveis 

Processadores escatiseb Intel. Mon* de segunda 

te'ratre 

Sistemas operacionais suportados 

-,-snfindowl Server 2019  
Servir 2056, Rad nat Enterprise Unuo 7.6 •, Red 
nas Enterprise ¡Mu, 73 •, SUSE Unas Enterprise 
Serrar 1S .,SUS( Ulmo Enterprise serves 12590 

, tibuntu • 

Pata. de forma do quadro SSi ECO (12 o 13 pol.1 

Fitar de forma do chassi Rade ou Pedestal 

Soquete Socrisete III 

Sistemas integrados oisponinss 1.110 

'MC Integrado Com IP MI Mal 2.06 cantarilho 

Placa para faca Teu 

TIO 205W 

induded item* 

°Da inter,  sente soam 22e005100 (1)5ATA cabias 
1130.00Men (1)10 shiekl (11 Protective insulator (1) 
Configuration Sabei (sticker to Ixs added to 
chassis) 

Board Chipset tntel' COZO Chipset 

Urges Martes Small and Medium (Minou 

Supplemerdal information 

t mbedded Options Availahle aro 
Oatasheet Vignv no,. 

Oescription 

'X its900t1110,111 ,M1Of larvar boita Supportffig 
loco 204 GeneratiOn Intel" tieon" scatable 
Protelo:" Up to 205 W109, 16 OiMMs, and 

Dual 1006ase-1 ports. 

Additional information WIL Via,. no,. 

"'mon ~ordens 

Ma. MtenOry Site (depentlent On momo.). te( 2 TB 

Memory Typel 
000di eCt ROIMM/UROIMM 
2133/2400/2666/2933 

Mu il of memory Channels 16 

.Mix • crf camms 16 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR RICHARD DOUGLAS DANTAS COSTA EM 02/052020 2215 
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CASA CIVIL 

SEMEF 
Semearia Munlapal de Frnorços 
e Temotagio da Infermaçao 

Au Brasil. 2971 - Compenso 11 
Manaus-AM - CEP 69036-110 
T: .55 92 3625-6078 
wtutv,manaus.antgou.br  

Connunente, equipamentos, servidores, que possuem essa linha de composição, 
são máquinas "montadas" sem padronização na fabricação, no qual a empresa adquire 
peças de fabricantes no mercado, para compor um equipamento. Sendo que estes 
equipamentos não passam por um processo produtivo padronizado, desenvolvido com o 
foco na qualidade e de testes exaustivos para obter o melhor desempenho e durabilidade. 
E que diversas vezes causam danos ao erário público. 

Referentes as incursões sobre a SEAL TELECOM. 

No tange a placa mãe considera-se o supracitado. E referente ao Oficio 144/2020. 
Temos que considerar somente o que foi questionado o armazenamento da Unidade 
SSD. E não podemos usar como subterfugio para outras indicações não relevantes no 
referido questionamento. 

Para esclarecer ainda melhor a questão das placas gráficas o Edital no seu Anexo 
IV, item 7.3.1, onde consta "Placas gráficas com mínimo de 16 (dezesseis) canais 
independentes, nos padrões HOMI/DVI ou Display Port, cada canal deve suportar a 
resolução 4K (3840x2160). Cada placa gráfica deve possuir mínimo de 4GB de memória 
RAM". O edital faz referência a quantidade de canais e não de saldas, verifica-se e 
esclarece essa questão em Vosso pedido (DUOMO Comércio de Sistemas Audiovisuais 
LTDA) a Comissão Municipal de Licitação, quando do Oficio 820/2020 — CML, que 
discorre de fonna a elucidar tal questionamento recorrente. Para que seja verificado 
evidenciamos a solicitação abaixo. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RICHARD DOUGLAS DANTAS COSTA EM 02/09/2020 22:45 
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CASA CIVIL 

Boa tarde 

Gostarfaino.s de receber esclarecimentos a respeito do Pregão Eletránico 077/2020, segue abaixo 

- A distancia de 25 metros de cabeamento de vídeo já foi .orevisto quebras e curvas oe cabos, foi calculado 
para os monitores das extremidades do painel.? 

- 	solicitado que o servidor tenha fisicamente minimo de 16 saídas de videci e que a solucão entregue 
tenha capacidade de integrar os 27 monitores, dessa forma é permitido fazer arranjos interligando 
monitores, desde que estes arranjos não prejudiquem nem diminuam a qualidade de imagem do painel. 
Está correto nosso entendfmento? 

- Gosta riamos que atualizassem a imagem onde constam as medidas do local onde o painel será instalado e 
onde o gerenciador será instalado no rack, a forma que está no edital está totalmente ilegível, conforme 
imagem abaixo. Precisamos ter a distancia correta da largura e altura da parede onde o painel será 
instalado, distância entre rack e monitores nos extremos do painel; metragem quadrada de ACNI oue será 
instalado, se os cabos de vídeo ou CAT6 serão passados por baixo de piso elevado ou forro, se há obstáculos 
na passagem destes cabos e se já possui dutos neste caminho. 

- No edital entende-se que a elétrica do painel e por conta da licitante vencedora, nesse caso o órgão ira 
disporsibitizar pontos de tomadas ligadas a disjuntores específicos para o painel em oue o sistema seta 
ligado e a proponente ficara encarregada da fiação e ligação dos monitores? 

- nuando e solicitado 1 gerenciador de imagens ova operação e 1 gerenciador de reserva, o gerenciador 
MS a sera de reserva frio"? 
u‘se#8. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR.  RICHARD DOUGLAS DANTAS COSTA EM 02i09/2C2C 22 45 
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Esclareeírnento-2—Scsidemde•videoj-Monitaresf7 

Referentes. ao mínimo- de- 16- saídas. de- vídeo- para. atender- 27- monitores,. 
esclarecemos. que. no- Anexo- IV,- item- 7.3.1. Especificação- do. Servidor-
(Gerenclador Gráfico),- parágrafo- 8- "Placas- gráficas com- mínimo. de- 16-
Wezesseis)-canais-inclependentes,-nos-padr6es-HOMI/DVI-ou-Display-R,25-cada. 
canal-deve-suportar-a-resolução -4K-(3840x2160)..Cada aca .gráfica-deve-possui r-
in(nimo•de-4G8-dernemóriatAly,I...;;;).11 

Tornando- possível- a- Licitante. atender. a • especificação- técnica com. placa- de-
gráfica-devídeo-com.16-canais,-levando-se•ern-conta.a.possibilidade-de-realizar 
a."demultiplexação"-de-canais-(divisão-de-canais),-com-saídas. 4K.(3840x2160),-
para- que- os- 27. monitores' possam' receber- cr sinal. de- vídeo- em. sua- resolução-
nativa- 1080p- (1920x1080),I que. compõem- o. vídeo. wall • • conforme. item- 7.3. 
parágrafo.3•-•"0.gerenciador•deverá•suportaro•envio•de•imagens•para•cada-um. 
dos-monitores-simultaneamente-ernsua-resolução-nativa.(1920x1080p)".*J 
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PREFEITURA DE 

MANAUS 

SEMEF 
52CrinUTT0 Mu cpodCAI-LA v, 
e 'Tem:Arab do Infoarvição 

Au Brasil, 2.971 - Compensa 11 
Manaus-AM - CEP 69036-110 
T:•!55 92 3625-6078 
www.martaus.ani.goo.br  

DA CONCLUSÃO 

Ante o interposto reiteramos a decisão anteriormente proferida, no sentido de 
manter desclassificada a recorrente por descumprimento ao item 6.12 e 7.3.1 do Anexo 
IV - Termo de Referência, deste Edital, referente ao Pregão eletrônico 77/2020 — CML, 
de modo que seja considerado improvido o recurso administrativo interposto pela 
licitante DUOMO Comércio de Sistemas Audiovisuais LTDA. 

Atenciosamente, 

Adonai Fernandes do Nascimento 
Diretor do Departamento de Suporte e Infraestrutura de TI 

DESEG/SUBTI/ 
SEMEF 

Neander Raposo Buzaglo 
'Líder do Departamento de Suporte ao Usuário 

DESEGISUBTI/ 
SEMEF 

Richard Douglas Dantas Costa 
Subsecretário de Tecnologia da Infonnaçáo SUBTI 

/SEI;IEF 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR' RICHARD DOUGLAS DANTAS COSTA EM 02/09/2020 7245 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR. NE ANDE R RAPOSO SUZAGLO EM 0243912020 2120 
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Desta feita, a Secretaria requisitante é conhecedora das necessidades atinentes ao objeto que 

pretende licitar, e as exigências referentes mencionadas no Edital corroboram-se no Termo de 

Referência, como já demonstrado. 

(PÁGINA 13 e 14 DO TERMO DE REFERÊNCIA— NÃO ATENDIDO) 

7.3.1. Especificação do Servidor (Gerenciador Gráfico) 

Processador Dual Intel Xeon Bronze 3204 — 1.9GHz ou 

superior, segundo o High End CPU Chart no site 

https://www.cpubenchmark.net/,  compatibilidade com 

processador 64 bits 

Memória: 32 GB RAM DDR4 ECC; 

13 
DOCUMENro AssiNr.Do 	 • 'DA ROCHA Sie^.R.!,.C .  

AS:"-3e)0 ()!(;FIP .r.IENT E': POR, ç:IC.V!AM.i DC,(Y3t.f•S: A M.ri.,t5 (";:iSTf.. ,:.:V: 

Dr.)(.1L1r..:t410 
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Armazenamento: SSD 250GB em RAID 1: 

Placa de Rede 10/100/100 Mbps; 

Sistema Operacional: Que possua compatibilidade com 

hardware e software requerido nessa solução, podendo ser 

disponibilizado sistema operacional Windows ou Linux 

versões Workstations; 

Fonte de Alimentação Redundante com 550W ou superior: 

Kit de Teclado e Mouse sem fio; 

Placas gráficas com mínimo de 16 (dezesseis) canais 

independentes, nos padrões HDMI/DVI ou Display Port, 

cada canal deve suportar a resolução 4K (3840x2160). 

Cada placa gráfica deve possuir mínimo de 4GB de 

memória RAM; 

Os equipamentos deverão pertencer a linha corporativa do 

fabricante, não sendo aceito equipamentos destinados ao 

uso doméstico; 

A placa mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do 

equipamento, desenvolvida especificamente para o modelo 

ofertado, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou 

customizadas; 
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Outrossim, saliénta-se a importância de diretrizes para avaliar e julgar cada fase do certame, 

estando a Administração adstrita à análise fiel e cumprimento legal de tudo que fora exposto no Edital e 

na legislação vigente: 

Lei 8666/93 
Art. 45 — O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de 
Licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os 
tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório 
e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 
possibilitar sua aferição pelas licitantes e pelos órgãos de 
controle jurisprudência. (g.n) 

"Art. 30  - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos." (g.n) 

O TCU, no Acórdão n° 8.430/2011 — 1' Câmara assim determinou: 

"O edital deve estabelecer, com a necessária objetividade, a forma de 
comprovação da aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação; 
b) o edital deve estabelecer os elementos que devem constar dos atestados de 
capacidade técnica para fins de comprovação da realização de serviços 
compatíveis com os descritos no objeto do certame". (g.n) 

Em outra oportunidade, Acórdão n° 2630/2011-Plenário, o TCU ratificou esse entendimento. 

Nesse sentido, veja-se o Informativo de Jurisprudência sobre Licitações e Contratos n° 81: 

"Mediante auditoria realizada nas obras de implantação do perímetro de 
irrigação Araras Norte — 2 etapa, no Estado do Ceará, sob responsabilidade do 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas — (DNOCS), uma das 
irregularidades apuradas por equipe do Tribunal consistiu no 
estabelecimento, como critério para a habilitação técnica dos licitantes, da 
apresentação de atestados que comprovassem a execução de um conjunto de 
serviços considerados de maior relevância e valor significativo na obra em 
contratação. A preservação do julgamento objetivo, portanto, demanda a 
existência de cláusula clara e precisa quanto ao conteúdo dos atestados a 
serem apresentados, à luz do efetivamente necessário à avaliação da 
qualificação técnica do licitante para bem executar o objeto licitado." (g.n4.d  
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As Fichas Técnicas foram avaliadas por técnicos da SEMEF/SUBTI, atendendo ao disposto no 

item 6.15.1 Edital: 
Apresentar ficha técnica para o item a qual deverá ser entregue, em português, 
em até 01 (um) dia útil, após encerrada a etapa de lances virtuais, na Comissão 
de Licitação, para serem avaliadas pelos técnicos do Setor Solicitante. 

Logo, está evidenciado pelas exigências no Termo de Referência, bem como na Análise 

Técnica apresentada, que a empresa não comprovou o atendimento integral do que prevê a lei do 

certame e seus anexos. 
Desta feita, está vastamente demonstrado que o presente caso trata de matéria eminentemente 

técnica, avaliada exclusivamente pela Equipe da Secretaria demandante, estando a CML estritamente 

vinculada à manifestação, nos termos do item 6.15.1. do Edital. 

3.2 DO REGULAR ANDAMENTO DO CERTAME  

Toda licitação deve transcorrer regularmente, com condução pautada no Princípio da 

Vinculação ao Instrumento Convocatório, acerca do qual coadunam os Tribunais pátrios, a saber: 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA 
PREVISTA NO EDITAL LICITA TÓRIO. ART. 41, CAPUT, DA LEI N° 
8.666/93. VIOLAÇÃO. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO EDITAL. 
I - Cuida-se, originariamente, de Mandado de Segurança impetrado por SOL 
COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA, contra ato do Senhor Presidente da 
Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Serviços de Radiodifusão do 
Ministério das Comunicações, que a excluiu da fase de habilitação por ter 
entregue a documentação exigida para essa finalidade com 10 (dez) minutos de 
atraso. II - O art. 41 da Lei n. 8.666/93 determina que: "Art. 41. A  
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual 
se acha estritamente vinculada." III - Supondo que na Lei não existam palavras 
inúteis, ou destituídas de significação deontológica, verifica-se que o legislador 
impôs, com apoio no Princípio da Legalidade, a interpretação restritiva do 
preceito, de modo a resguardar a atuação do Administrador Público, posto que 
este atua como gestor da res publica. Outra não seria a necessidade do 
vocábulo "estritamente" no aludido preceito ieraconstitucional. IV - "Ao 
submeter a Administração ao princípio da vincula ção ao ato convocatório, a Lei 
n° 8.666 impõe o dever de exaustão da discricionariedade por ocasião de sua 
elaboração. Não teria cabimento determinar a estrita vincula ção ao edital e, 
simultaneamente, autorizar a atribuição de competência discricionária para a 
Comissão indicar, por ocasião do julgamento de alguma das fases, os critérios 
de julgamento. Todos os critérios e todas as exigências deverão constar, de 
modo expresso e exaustivo, no corpo do edital."(in Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, Editora Dialética, 9" Edição, pág. 385) 
V - Em resumo: o Poder Discricionário da Administração esgota-se com a  
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elaboração do Edital de Licitação. A partir daí, nos termos do vocábulo 
constante da própria Lei, a Administração Pública vincula-se "estritamente" a 
ele. VI - Recurso Especial provido. REsp 421946 / DF. Rel. Min. Francisco 
Falcão. Ia Turma-ST' Julg. em 07/02/2006. PubL no DJE em 06/03/2006 e 
RSTJ vol 203. P. 135. (grifo nosso). 

Ao submeter a Administração ao Principio da Vinculação ao Ato Convocatório, a Lei das 

Licitações impõe o dever de exaustão da discricionariedade por ocasião de sua elaboração. Não teria 

cabimento determinar estrita vinculação ao Edital e, simultaneamente, autorizar a atribuição de 

competência discricionária para a Comissão, por ocasião do julgamento dos documentos de habilitação, 

para esta modificar os critérios fixados no ato convocatório. Todos os critérios e todas as exigências 

deverão constar de modo expresso e exaustivo no corpo do edital. 

Neste sentido: 

"O poder discricionário da Administração esgota-se com a elaboração do 
edital. A partir dai, nos termos do vocábulo constante da própria Lei, a 
Administração Pública vincula-se 'estritamente' a ele".  (REsp n. 421.946-0 — 
DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1" Turma). (g.n) 

É oportuno registrar que os Técnicos da Secretaria demandante atestaram o descumprimento 

das exigências editalicias. 

Esse tema foi objeto de análise e decidido em sede de Recurso Especial junto ao STJ, senão 

vejamos: 
STJ - RECURSO ESPECIAL REac 171 71 ao SP 2017/0285") 30-0 (ST.J) 

(Jota a pubNoc o  

E'Iti.F.IN TA, 

VINCULAIC240 AO EDITAL 1 Hipótese em que , Triitãtnai 	 :C`,".?:':'.-02d 
ST.I).• -Note-se. tanto a 1...e•?. n. 8.600,  /DO t-.4ç; c7; edital nãr.., ótetentidnarri 	 de. 
certidão A exigertela oco ida no ecNta voe vedar e ek.,:atinão apr.g.n;entJadA, ç.5:11.0 e. venfiss'• a 

de (O 00documento. 	Ounaan'iJm, a AnmInj::zjJac.III,--.,  e 
rensãnitós em aartIrtiper da Correto p boa têm o dever de respeitar O qu, <10 

lo no editai, coa <e aciesrentanttlitt o 	In No easirt 	't esknh 	e t e-se 
Do Eiactri‘Ual de Licitação da SAEESO000, posterormeote, documento que 

umentos para oahIlit,6 	adotou 
exnedIente uno contenw/ado no a.','.zlia;M"lent.0 	 que 
m-Jrleaarn a licitação, ototo o dã vnoiaçDo ao edilat 
tmanhe,t.e. de P.co E teoria en-, rf..qa,:-,:ã:o á 	 <3<, (0 3  
não apor Os, cio fer 	o vis: ern oue teria Ánconido o aoOnlaJa mpuooaco. ApIlcad 
tIrtt a i 00<0 dcSúráJla 2,34/STF 	.0 :571 	 fr:rrne- co.n .;..; 
o edital a iei nterna 0< cone urpo 	 nâc) apenas 	 r();::,P 
tcrrI.rt' ar.,-(api. .at.:On.nr,StrOdâc"., 	 d ingd -a,'„?, á 	 da 

dad'II.` 	no R MS- '30 1  BA, ReIE lo ier.iinan E, e rija mIn, 	 D 

içe 
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CASA CIVIL 

De fato, no Estatuto Licitatório, ecoa o aludido Princípio da Vinculação ao Edital, patentemente 

violado no caso em pauta, conforme relatado. Neste diploma legal, está claramente disposto: 

Art. 30. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 

Art. 4°. Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou 
entidades a que se refere o artigo 10  têm direito público subjetivo à fiel 
observância do pertinente procedimento estabelecido nesta Lei, podendo 
qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de 
modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 
Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta Lei caracteriza ato 
administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração 
Pública. 

O principal artigo da norma geral de licitação referente à vinculação ao ato convocatório é o 

art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada. O art. 41 da Lei n° 8.666/93 é muito incisivo e inquisitivo. 

No mesmo sentido, segue a previsão no Art. 43 da Lei que rege as Licitações: 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 
V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de 
avaliação constantes do edital (g.n) 

Logo, o instrumento convocatório é peça formal e pública que faz lei entre as licitantes e entre 

estes e a Administração Pública. Em seu conteúdo, verificam-se parâmetros objetivos que servirão de 

medida para a aferição dos requisitos necessários ao êxito formal e material, qualitativo e quantitativo 

no certame. A estrita obediência a tais parâmetros é revelada pelo referido Princípio da Vinculação ao 

Edital. 
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Entendimento símile prevalece nos Tribunais pátrios: 

TRF-4 - APELAÇÃO CEVEI_ AC 50055113720144047215 Se 500551 1 .-
27.2014.4,04.7215 (TE-Wi 

EMENTA 

PRINC, 	 VINCULAÇÂO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 1. A parte 
autord 

 
)Mo atendeu 

	

	 , da mr:rdo que adotifir que oerroaneda no certame 
ofensa ao pdicddo oa vinculação ao instrumento convocatório, • 

alèm de 	 conentes (.con-) o afastamento de cdtérto 
eatabelectdo oLue amate ao eddal e aqueado í tou'siO, o gue fee o ptInpinioda - 

2. A junspud000ia do eq. Supeuoc Tabunei cio Juottcae ,hrrne no seand0 d ide 
.vinculação rest. pcôprio ato acArinbctoatho do regras echtaitcias, 

aooOcação do cuante que descumprir as xigbncías areviameote 

TJ-MT Aoravo de InstrumentoAI 00SS904620168110080 
	

MT) 

EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO 2E; SECURA 	- PROCEDIMENTO LICITATORIO - 
PRINCIPi03 DA ISONOMIA DOS C:.ONCOV,RENTES E DA VINOULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO - RECURSO PROVE-O. Nessa fase do procedimedio kp;:afóao o 
afastaine 	 es iUk1idtr no edita i ígÉ. 	-,liagrairadaemdietdridento dos 
demais-  b erem ocios no clame, enaoo os 	 i05 COnCorrente.s e 
vinculação ao instrumento convocatório., 2. O :srsípoda vineulação ao edda rosEe o 
drOndo ato adminstatvo ás regras editadas, impondo ainablinaçao da empresa que 

G exíunsiae tabelecKlas no ato convocatório. (AI 55904120'6, DESA 
PlEERO PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

„Julgado em 06105/2013, PULsado no DJE 09/08/2018) 

O Superior Tribunal de Justiça utiliza-se dos mesmos critérios, vejamos: 

STJ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Classe: ROMS RECURSO 
ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 10847 Processo: 
199900384245 UF: MA Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA Data da decisão: 
27/11/2001 Documento: STJ000414681 Fonte DJ DATA:18/02/2002 
PÁGINA:279 Relator(a) LAURITA VAZ Ementa ROMS. LICITAÇÃO. 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO EDITAL 
PELA EMPRESA RECORRENTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA 
PROFERIDA SOB O CRIVO DA LEGALIDADE. I O edital é elemento 
fundamental do procedimento licitatório. Ele é que fixa as condições de 
realização da licitação, determina o seu objeto, discrimina as garantias e os 
deveres de ambas as partes, regulando todo o certame público. II Se o 
Recorrente, ciente das normas editalicia, não apresentou em época oportuna 
qualquer impugnação, ao deixar de atendê-las incorreu no risco e na 

ft,  
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possibilidade de sua desclassificação, como de fato aconteceu. III Recurso 
desprovido (g.n). 

Por todo o exposto, objetivando resguardar os princípios da Administração Pública, em 

consonância com a decisão do Pregoeiro e com Parecer Técnico enviado pela Secretaria Requisitante, 

opinamos pela manutenção da decisão que declarou a empresa DUOMO COMÉRCIO DE SISTEMAS 

AUDIOVISUAIS EIRELLI (Performance) desclassificada, em razão do descumprimento de exigências 

apresentadas no instrumento convocatório e a manutenção da vencedora do certame a licitante SEAL 

TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

4. CONCLUSÃO  
Ante o exposto, com base nos argumentos expostos no mérito recursal, opinamos pelo 

CONHECIMENTO do recurso apresentado pela licitante, porquanto interposto tempestivamente, e, no 

mérito, pelo TOTAL IMPROVIMENTO  do recurso, devendo ser mantida a decisão do Pregoeiro que 

declarou a empresa DUOMO COMÉRCIO DE SISTEMAS AUDIOVISUAIS EIRELI (Performance) 

DESCLASSIFICADA do Pregão Eletrônico n. 077/2020 — CML/PM - RESTABELECIMENTO, bem 

como pela manutenção da licitante vencedora SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA, conforme Ata de fls. 1292/1298. 

É o parecer. 

Manaus, 04 de setembro de 2020. 

oJ 

árcia Lorena Cordeiro Ramos 

Assessora Jurídica - DJCML/PM 

f„..e . 

Maria Carolina Pordeus e Silva Cardoso 

Diretora Jurídica - DJCML/PM 
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Lote Empresa Vencedora 
Valor da 

ADM 
Valor Licitado 

01 

1- SEAL TELECOM 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA 

R$ 
1.302.142,54 R$ 914.870,00 

Valor 

R$ 
387.272,54 29,74% 

2020.18911.18942.9.072797 (Folha 1) 
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Processo Administrativo: 2020 11209 15249 00013 

Pregão Eletrônico n. 077/2020 — CML/PM - RESTABELECIMENTO 

Objeto: "Aquisição de Solução de Vídeo Wall com a Implantação, Suporte Técnico, Treinamento de 

Usabilidade (Software e Hardware) e atualização do Software de Gerenciamento, com o objetivo de 

operacionalizar o Centro de Cooperação da Cidade de Manaus (CCC)". 

Recorrente: DUOMO COMÉRCIO DE SISTEMAS AUDIOVISUAIS EIRELI (Performance) 

DECISÃO 

Ao analisar os autos do Processo Administrativo, pertinente ao Pregão Eletrônico n. 077/2020 
— CML/PM — RESTABELECIMENTO, cujo objeto é o descrito em epígrafe, vislumbro que foi 
juridicamente tratado o Recurso interposto pela empresa DUOMO COMÉRCIO DE SISTEMAS 
AUDIOVISUAIS EIRELI (Performance). 

Destarte, nos termos do que disciplina o art. 109, §4°, da Lei n. 8.666/93, DECIDO pelo 
CONHECIMENTO do Recurso apresentado pela licitante, tendo em vista o preenchimento dos 
requisitos de admissibilidade e, no MÉRITO, DECIDO pelo TOTAL IMPROVIMENTO, nos termos 
da fundamentação constante no Parecer Recursal n. 039/2020 — DJCML/PM, determinando a 
manutenção da decisão anteriormente proferida pelo Pregoeiro do certame, no sentido de permanecer a 
vencedora a licitante SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA. 

Isto posto, ADJUDICO o lote 1 da seguinte forma: 

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: RAFAEL VIEIRA ROCHA PEREIRA EM 04/09/2020 13:11:40 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.bdcadastrousuarioexterno/verificacao.aspx  INFORMANDO O CÓDIGO: 2008F13913 
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DETALHAMENTO DOS VALORES UNITÁRIOS QUE COMPÕEM O LOTE: 

Lote 1 Empresa Classificada Valor Proposto 

Item 01 
1- SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA R$ 67.000,00 

Item 02 
1- SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 
R$ 14.729,00 

Item 03 
1- SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP R$ 155.000,00 

Item 04 
1- SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA R$ 29.000,00 

Item 05 
1- SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA R$ 1.100,00 

Item 06 
1- SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA R$ 11.000,00 

Item 07 1- HL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA —EPP R$ 13.200,00 

Item 08 
1- SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA R$ 15.000,00 

Item 09 
1- SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA R$ 8.000,00 

À Diretoria Executiva para que tome as providências necessárias, no sentido de levar ao 
conhecimento das licitantes o teor da presente decisão. 

Manaus, 04 de setembro de 2020. 

Assinado digitalmente 
Rafael Vieira da Rocha Pereira 

Presidente da Subcomissão de Bens e Serviços Comuns — CML/PM 

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: RAFAEL VIEIRA ROCHA PEREIRA EM 04/09/2020 13:11:40 

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx  INFORMANDO O CÓDIGO: 2008F13913 
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