
  

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO ROGÉRIO JAYME DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, DESIGNADO PARA 

O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2020 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 046/2020 – SRP 

 

 

 

 

TELTEX TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o número 

73.442.360/0003-89, com sede na Rodovia Governador Mário Covas, s/n, km 279, 

sala 79, Bairro Tims, CEP: 29.161-382, Serra, Espirito Santo, E-mail: 

juridico@teltex.com.br, telefone: (11) 3842-5806, representado por seu Diretor-

Presidente, Sr. Valmor Fernandes Rosa Filho, portador do RG nº 6034795549 

SSP-RS e do CPF/MF nº 553.691.380-87, vem respeitosamente e 

tempestivamente, com fundamento no item 63 do Edital - Pregão Eletrônico nº 

046/2020-SRP e na legislação incidente artigo 5º, XXXIV, “a”, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, combinados com as determinações contidas na Lei 

10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão que declarou a empresa 

TECNO – IT TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO LTDA., 

vencedora do certame, a qual requer seja recebido no efeito suspensivo, para que 

SEJA REFORMADA A DECISÃO PROFERIDA, pelos fatos e argumentos a 

seguir aduzidas. 

 

mailto:juridico@teltex.com.br


  

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

 

De acordo com o item 63 do edital do Pregão em epígrafe, declarado o 

vencedor, o pregoeiro abrirá o prazo mínimo de 10 (dez) minutos, durante o qual 

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 

sistema, manifestar sua intenção de recorrer, registrando a síntese de suas razões, 

no prazo de 03 (três) dias corridos, para a apresentação das respectivas razões. 

 

Assim, considerando-se que a TECNO – IT TECNOLOGIA SERVIÇOS 

E COMUNICAÇÃO LTDA., ora Recorrida, foi declarada vencedora no dia 

14/09/2020, segunda-feira, e que nesta mesma data a ora Recorrente manifestou 

sua intenção de recorrer, tem-se que o prazo para a apresentação das presentes 

razões, iniciado em 15/09/2020, dar-se-á por encerrado em 17/09/2020, quinta-

feira.  

 

Tempestivo, pois, o presente recurso. 

 

II. RAZÕES DO RECURSO 

 

A empresa TECNO – IT TECNOLOGIA SERVIÇOS E 

COMUNICAÇÃO LTDA. – Recorrida – restou habilitada no PREGÃO 

ELETRÔNICO nº 046/2020, instaurado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE GOIÁS. Contudo, a proposta de preços foi manifestada de forma 

irregular, uma vez que a empresa descumpriu os requisitos mínimos estabelecidos 

no Edital, de modo que a decisão de habilitação afrontou o Edital e os princípios 

basilares da licitação. 

 

A irregularidade na apresentação da proposta de preços da Recorrida 

perante essa d. Administração é grave e facilmente comprovada, como se 

demonstrará adiante, a proposta não atende as exigências técnicas do Anexo I – 

Termo de Referência.  



  

 

III. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O ordenamento jurídico pátrio estabelece diversos preceitos que devem 

ser observados pela Administração Pública no âmbito de suas atribuições. Ao se 

tratar de licitações e contratos administrativos, não se pode deixar de recorrer aos 

ditames impostos pelo artigo 37, inciso XXI, da Carta Magna, que diz: 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte:  

 

(...) 

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 

as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 

à garantia do cumprimento das obrigações.” 

 

Por sua vez, a Lei de Licitações e contratos administrativos, em seu artigo 3°, 

dispõe que: 

 

Art. 3o  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 lhes são 

correlatos. 

 

§1º - É vedado aos agentes públicos: 

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo, e estabeleçam preferências 

ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 

licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato. 

 

Nessa esteira, para a existência de um procedimento licitatório idôneo, não 

se pode cogitar o desrespeito ao sistema normativo destacado, ao qual o espírito é 

bem traduzido nas palavras do renomado professor Carlos Ari Sundfeld1: 

 

O princípio jurídico é norma de hierarquia superior a das meras 

regras, pois determina o sentido e o alcance destas, que não podem 

contrariá-lo, sob pena de pôr em risco a globalidade do 

ordenamento jurídico. 

 

Ademais, a legalidade, princípio que orienta todo o ordenamento jurídico 

pátrio, deve acompanhar os atos que emanam da Administração Pública, o que 

significa dizer que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deve agir nos mais 

estritos ditames legais. 

 

Sobre a legalidade dentro do Direito Administrativo Brasileiro, o saudoso 

Doutor Hely Lopes Meirelles2 ensinou: 

 
1 Licitação e Contrato Administrativo. Ed. Malheiros, 2ª ed. p. 19. 
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 33ª ed. 2007. Malheiros – São Paulo, p. 87 



  

 

 

A legalidade, como princípio da Administração (CF, art. 37, “caput”), 

significa que o administrador público está, em toda a sua atividade 

funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem 

comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar 

ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, 

conforme o caso. (g.n) 

 

Dentro do contexto ora esposado, é essência o processo licitatório tomar 

como base a aplicação de todos os Princípios Constitucionais e Administrativos, 

preservando, ademais, a eleição dos contratantes de qualquer influência parcial 

dos agentes administrativos ou de qualquer condição subjetiva que possa 

direcionar o julgamento do certame. 

 

Logo, diante da constatação de evidente ilegalidade contida na Proposta 

de Preço apresentada pela Recorrida (as quais serão arguidas nestas razões de 

recurso), forçoso concluir que o Pregão instaurado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás não atingirá o seu objetivo primordial, qual seja, a contratação da 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública, razão pela qual a 

desclassificação/inabilitação da Recorrida é medida necessária, como se passa a 

demonstrar. 

 

IV. INCONGRUÊNCIAS TÉCNICAS DA PROPOSTA APRESENTADA 

PELA ORA RECORRIDA (LOTE 1 e 5) 

 

Ao compulsar a proposta da ora Recorrida, constatou-se irregularidades 

quanto a formalização da proposta da Recorrida, o que, portanto, deverá resultar 

na sua desclassificação | inabilitação e consequente eliminação do certame, sendo 

assim, absolutamente oportuna a interposição deste recurso. 

 

 
 



  

 

 Conforme já mencionado, constataram-se irregularidades que deverão 

resultar na desclassificação da proposta e consequente inabilitação da Recorrida 

do processo licitatório em análise, uma vez que a mesma apresentou proposta em 

absoluta desconformidade com as exigências do edital. 

 

O edital em testilha, amparado pelo que dispõe a legislação pertinente, 

contém inúmeras e justificadas exigências, a fim de garantir o regular processo 

licitatório, bem como, a execução correta do contrato, ou seja, todas as obrigações 

contidas no Edital buscam garantir segurança jurídica para Administração e para o 

Particular que poderá ser o contratado, almejando sempre que seja resguardado 

prioritariamente o interesse público, bem como o regular cumprimento do contrato 

que será ajustado a partir do processo licitatório. 

 

Nesse sentido o edital prevê a contratação de empresa especializada para 

instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP, cerca virtual e sistema de 

controle de acesso, com fornecimento de equipamentos, materiais, infraestrutura, 

projeto executivo e mão de obra qualificada em atendimento às necessidades do 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, visando fornecer uma maior segurança 

para os servidores e magistrados do Poder Judiciário do Estado de Goiás. 

 

a. ITEM 3.2. – CÂMERA TIPO I – MINI DOME 

 

A câmera ofertada pela empresa TECNO -IT (item 19 da proposta) não 

atende a especificação dos seguintes itens do edital: 

 

4.1.19. Devem ser compatíveis com os softwares de 

monitoramento, reconhecimento facial e 

reconhecimento de placas veiculares, previstos neste 

Termo de Referência. 



  

 

 

https://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list 

 

 Conforme imagem | descritivo do produto, disponível acima, que a câmera 

ofertada pela empresa, não consta na relação de equipamentos homologados pela 

empresa GENETEC, e, portanto, não atende ao exigido no edital. 

 

b. ITEM 3.3. – CÂMERA TIPO II – MINI DOME 

 

A câmera ofertada pela empresa TECNO -IT (item 20 da proposta) não 

atende a especificação dos seguintes itens do edital: 

 

3.1.19.  Devem ser compatíveis com os softwares de 

monitoramento, reconhecimento facial e 

reconhecimento de placas veiculares, previstos neste 

Termo de Referência. 

 

https://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list 

 

https://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list
https://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list


  

 

 Conforme imagem | descritivo do produto, disponível acima, que a câmera 

ofertada pela empresa, não consta na relação de equipamentos homologados pela 

empresa GENETEC, e, portanto, não atende ao exigido no edital. 

 

3.1.35.  Funcionalidades de inteligência embarcadas de: 

i. Detecção de violação de câmera; 

ii. Detecção de objetos que entram numa determinada 

área; 

iii. Alarme para quando o número especificado de 

objetos entra na região de interesse; 

iv. Lottering/ comportamento de vadiagem; 

v. Sentindo proibido; 

vi. Cruzamento de linha virtual; 

vii. Objeto parado na área de interesse; 

viii. Mudanças na cena monitorada fora do comum; 

 

 

 

http://suporte-tecnico.intelbras.com.br/sites/default/files/downloads/manual-do-

usuario-vip-5450-z-g2-e-vip-5450-d-z-g2.pdf 

 

 Conforme imagem | descritivo do produto, disponível acima, a empresa 

TECNO – IT, ofertou câmera que não atende as exigências do edital, e, não possui: 

i. Detecção de violação de câmera, iii. Alarme para quando o número especificado 

de objetos entra na região de interesse e iv. Lottering / comportamento de 

vadiagem, portanto, não atende as exigências do edital. 

 

 

http://suporte-tecnico.intelbras.com.br/sites/default/files/downloads/manual-do-usuario-vip-5450-z-g2-e-vip-5450-d-z-g2.pdf
http://suporte-tecnico.intelbras.com.br/sites/default/files/downloads/manual-do-usuario-vip-5450-z-g2-e-vip-5450-d-z-g2.pdf


  

 

c. ITEM 3.4. – CÂMERA TIPO III – BULLET 

 

A câmera ofertada pela empresa TECNO - IT (item 21 da proposta) não 

atende a especificação dos seguintes itens do edital: 

 

3.1.19.  Devem ser compatíveis com os softwares de 

monitoramento, reconhecimento facial e 

reconhecimento de placas veiculares, previstos neste 

Termo de Referência. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list 

 

Conforme imagem | descritivo do produto, disponível acima, que a câmera 

ofertada pela empresa, não consta na relação de equipamentos homologados pela 

empresa GENETEC, e, portanto, não atende ao exigido no edital. 

 

3.1.47.  Funcionalidades de inteligência embarcadas de: 

i. Detecção de violação de câmera; 

ii. Detecção de objetos que entram numa determinada 

área; 

iii. Alarme para quando o número especificado de 

objetos entra na região de interesse; 

iv. Lottering/ comportamento de vadiagem; 

v. Sentindo proibido; 

vi. Cruzamento de linha virtual; 

vii. Objeto parado na área de interesse; 

viii. Mudanças na cena monitorada fora do comum; 

 

 

https://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list


  

 

 

https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-

09/Datasheet_%20VIP_5450_Z_G2__0.pdf 

 

 Conforme imagem | descritivo do produto, disponível acima, a empresa 

TECNO – IT, ofertou câmera que não atende as exigências do edital, não possui: 

i. Detecção de violação de câmera, iii. Alarme para quando o número especificado 

de objetos entra na região de interesse e iv. Lottering / comportamento de 

vadiagem, portanto não atende as exigências editalicias. 

 

d. ITEM 3.5. – CÂMERA TIPO VI – PTZ 

 

A câmera ofertada pela empresa TECNO - IT (item 22 da proposta) não 

atende a especificação dos seguintes itens do edital: 

 

3.1.19.  Devem ser compatíveis com os softwares de 

monitoramento, reconhecimento facial e 

reconhecimento de placas veiculares, previstos neste 

Termo de Referência. 

 

https://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list 

https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-09/Datasheet_%20VIP_5450_Z_G2__0.pdf
https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2020-09/Datasheet_%20VIP_5450_Z_G2__0.pdf
https://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list


  

 

 Conforme imagem | descritivo do produto, disponível acima, que a câmera 

ofertada pela empresa, não consta na relação de equipamentos homologados pela 

empresa GENETEC, e, portanto, não atende o exigido no edital. 

 

e. ITEM 6.8. – CONTROLADORA IP 

 

A controladora IP ofertada pela empresa TECNO - IT (item 29 da 

proposta) não atende a especificação dos seguintes itens do edital: 

 

6.8.11.  Deve suportar alimentação DC e PoE (Power over 

Ethernet) segundo o padrão IEEE802.3af, previstos 

neste Termo de Referência. 

 

O equipamento ofertado não possui alimentação PoE em nenhum padrão. 

A leitora HID X1100 não está integrada e homologada na lista de dispositivos 

suportados, conforme podemos comprovar, através da Declaração do Fabricante 

(Doc.01).  

 

Vale ressaltar, que a solução ofertada pela Recorrida, é uma solução que 

não atende os requisitos técnicos mínimos exigido no edital, e a solução 

apresentada pela Recorrida é ineficaz, ou seja, não proporcionará nenhum êxito 

técnico. 

 

https://www.hidglobal.com.br/doclib/files/resource_files/pacs-aero-x1100-

controller-ds-pt.pdf 

  

f. ITEM 7.2. – SOFTWARE DE RECONHECIMENTO DE PLACAS 

VEICULARESCONTROLADORA IP 

 

 O software ofertado pela empresa TECNO -IT (item 18 da proposta) não 

atende a especificação dos seguintes itens do edital. 

 

 Após consulta junto a empresa GENETEC (Doc. 01), verificou-se, que, para 

o perfeito funcionamento do sistema de LPR do fabricante GENETEC, é 

obrigatório o fornecimento das licenças de ADVANTAGE para o AutoVu. 

https://www.hidglobal.com.br/doclib/files/resource_files/pacs-aero-x1100-controller-ds-pt.pdf
https://www.hidglobal.com.br/doclib/files/resource_files/pacs-aero-x1100-controller-ds-pt.pdf


  

 

 

 Portanto, o software ofertado pela Recorrida, não atende a solução, e o 

sistema por não estarem integrados não funcionará. 

 

g. ITEM 6.6. – LEITOR BIOMÉTRICO DE MESA PARA 

CADASTRAMENTO 

  

 O leitor biométrico ofertado pela empresa TECNO -IT (item 31 da proposta) 

não atende a especificação dos seguintes itens do edital. 

 

 O software ofertado pela Recorrida da marca IDEMIA | MSO 1300 é 

divergente da Leitora Biométrica acoplada na catraca nos itens 24 e 25. Pelo fato 

de o equipamento ser de fabricantes diferentes, não se conversam entre eles, e, 

portanto, a solução técnica apresentada é ineficaz, ou seja, a solução não irá 

funcionar pelo motivo dos equipamentos não estarem integrados por método de 

leitura de digitais por serem fabricantes distintos. 

 

h. ITEM 4.4. – SERVIDOR DE GRAVAÇÃO DE IMAGEM – TIPO 1 

 

O servidor ofertado pela empresa TECNO -IT (item 6 da proposta) não 

atende a especificação dos seguintes itens do edital: 

 

4.4.5. – Deverá possuir pelo menos 02 portas Ethernet 

Gigabit, previstos neste Termo de Referência. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

https://www.norion.ind.br/projeto/1r2i316g8t3g 

 

Conforme imagem | descritivo do produto, disponível acima, possui apenas 01 

porta RJ-45 e não 02 portas, conforme exigido no edital.  

 

i. ITEM 4.5. – SERVIDOR DE GRAVAÇÃO DE IMAGEM – TIPO 2 

 

O servidor ofertado pela empresa TECNO -IT (item 7 da proposta) não 

atende a especificação dos seguintes itens do edital: 

 

4.5.5. Deverá possuir pelo menos 02 portas Ethernet Gigabit, 

previstos neste Termo de Referência. 

 

 

https://www.norion.ind.br/projeto/1r2i716g12t3g 

 

Conforme imagem | descritivo do produto, disponível acima, possui 

apenas 01 porta RJ-45 e não 02 portas, conforme exigido no edital. 

 

j. ITEM 4.6. – SERVIDOR DE GRAVAÇÃO DE IMAGEM – TIPO 3 

 

O servidor ofertado pela empresa TECNO -IT (item 8 da proposta) não 

atende a especificação dos seguintes itens do edital: 

 

4.6.5. Deverá possuir pelo menos 04 portas Ethernet Gigabit, 

previstos neste Termo de Referência. 

https://www.norion.ind.br/projeto/1r2i316g8t3g
https://www.norion.ind.br/projeto/1r2i716g12t3g


  

 

4.6.6. Deve possuir uma placa aceleradora gráfica (GPU) 

NVIDIA QUADRO P1000 ou superior, com as seguintes 

características mínimas; 

 

 i. Quatro conectores mini DisplayPort 1.4; 

 iii. Memória da GPU: 4 GB GDDR5; 

 

 

Datasheet - K-Stor 24x1 
 

Conforme imagem | descritivo do produto, disponível acima, possui 

apenas 1x porta DisplayPort e não quatro conectores mini DisplayPort 1.4, e, 

possui apenas 1GB de memória na GPU e não 4GB GDDR5, conforme exigido no 

edital. 

 

 Portanto, imprescindível se faz a desclassificação/inabilitação da empresa 

TECNO – IT TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO LTDA. 

 

 

 

https://irp-cdn.multiscreensite.com/fdc698f8/files/uploaded/DataSheet%20Comercial%20k_Stor_24_X1%20-%20Server_Storage_%28MK.DC.009-RV00_fev_2020%29.pdf


  

 

V. DO PEDIDO 

     

 Diante do exposto, roga, desde já, ao Ilustre Pregoeiro que se digne acolher 

as alegações supracitadas e, por conseguinte, anule a decisão que 

habilitou/classificou a empresa TECNO – IT TECNOLOGIA SERVIÇOS E 

COMUNICAÇÃO LTDA., no Pregão Eletrônico  nº 046/2020 - SRP, 

determinando a inabilitação/desclassificação da referida empresa, com 

consequente continuidade do certame. 

 

    Ainda, no caso de eventual improcedência do presente 

recurso, requer-se digne submeter o presente recurso à análise de autoridade 

superior. 

 

                                                   Termos em que 

                                            Pede e espera deferimento. 

 

Serra, 16 de setembro de 2020 

 

 

_______________________________________ 

TELTEX TECNOLOGIA S/A 

Valmor Fernandes Rosa Filho 

Diretor Presidente 

RG: 6034795549 SSP-RS 

CPF: 553691380-87  

 



 
                                                                
  

 

 

 

REFERENTE AO: 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2020  
 

 

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE 

 

A GENETEC BRASIL, inscrita sob o CNPJ 17.010.762/0001-71, localizada na Avenida Paulista, 

2439 cj 92 – CEP 01311-936 – São Paulo – SP, declara através deste, conforme diligência 

realizada, que: 

- A leitora HID X1100 não está integrada e homologada na lista de dispositivos suportados, 

conforme site oficial  https://portal.genetec.com/support/Library/SupportedDevices/ 

- Para funcionamento e integração do sistema de reconhecimento facial Herta é obrigatório o 

fornecimento do partnumber GSC-1SDK-HERTA-FaceRecognition. 

-  Para funcionamento da licença de LPR Autovu, é obrigatório o fornecimento da licença LPR – 

ADV-1PRS-1Y. 

- Para funcionamento e integração com a estação de cadastramento Idemia Morpho é 

obrigatório o fornecimento do partnumber GSC-1MORPHOBIOMETRICS. 

Atenciosamente, 

 

São Paulo, 11 de setembro de 2020 

 

 

Fabio Juvenal Ferreira – VSM – C&I – BR &S 

Original Assinado Por: 

 

https://portal.genetec.com/support/Library/SupportedDevices/


Diretoria-Geral
Comissão Permanente de Licitação

Processos nº :  201911000200545,  201909000191073,  201909000191073,
201702000024980,  201702000025042,  201610000020644,  201709000058357,
201905000171704,  201911000197635,  201911000199475,  201906000174845,
202002000214216, 202002000212020

Objeto : Contratação de empresa especializada para instalação de circuito
fechado  de  televisão  (CFTV)  IP,  cerca  virtual  e  sistema de  controle  de  acesso,  com
fornecimento de equipamentos, materiais, infraestrutura, projeto executivo e mão de obra
qualificada.

Assunto : Recurso Administrativo

DOS FATOS

Trata-se da análise de recurso administrativo interposto  pela empresa  TELTEX
TECNOLOGIA S.A, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos, contra a
decisão proferida pelo Pregoeiro que declarou vencedora, nos lotes 1 (um) e 5 (cinco), a
empresa  TECNO IT TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO LTDA,  quando da
análise  da documentação e  proposta  de preços referente a licitação nº  046/2020,  na
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, sob a forma de fornecimento
parcelado, tendo por finalidade o registro de preços, visando a contratação de empresa
especializada para instalação de circuito fechado de televisão (CFTV) IP, cerca virtual e
sistema  de  controle  de  acesso,  com  fornecimento  de  equipamentos,  materiais,
infraestrutura, projeto executivo e mão de obra qualificada.

DAS RAZÕES

Discorre, inicialmente, acerca das regras que regem os procedimentos licitatórios,
mais  especificamente  artigos  da Lei  8.666/93 e acerca  dos Princípios  Constitucionais
Administrativos.

Em  seguida,  afirma  que  o  Pregão  instaurado  pelo  Tribunal  de  Justiça  do
Estado de Goiás não atingirá o seu objetivo primordial, qual seja, a contratação da
proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração  Pública  tendo  em  vista  que  a
empresa declarada vencedora, ofertou, para os itens 06, 07, 08, 18, 19, 20, 21, 22,
28, 29 e 31 da proposta, equipamentos que não são compatíveis com os softwares
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de monitoramento, reconhecimento facial e reconhecimento de placas veiculares,
previstos no Termo de Referência e que alguns sequer constam na relação de
equipamentos homologados pela empresa GENETC.

Juntou  declaração  da  empresa  GENETC  DO  BRASIL,  fabricante  dos
produtos.

Requer ao fim, seja anulada a decisão que habilitou/classificou a empresa
TECNO  –  IT  TECNOLOGIA SERVIÇOS  E  COMUNICAÇÃO  LTDA no  Pregão
Eletrônico nº 046/2020 – SRP, com a consequente inabilitação/desclassificação da
Recorrida nos lotes 1 e 5.

CONTRARRAZÕES

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto.

DO MÉRITO RECURSAL

Após análise das razões recursais e parecer da área técnica tem-se que:

1. Todas as alegações da Recorrente foram embasadas em pesquisa no site do
fabricante GENETC DO BRASIL, fabricante dos equipamentos ofertados pela Recorrida.

2. A declaração da GENETEC DO BRASIL enviada junto a peça recursal é apócrifa,
ou seja, não traz assinatura, portanto de origem desconhecida.

3. Na sequência serão enumerados todos os apontamentos da área técnica acerca
das alegações da Recorrente. Todos os apontamentos foram transcritos uma vez que
foram  respondidos  de  forma  direta  no  documento  enviado,  em  extensão  “pdf”,  pela
Recorrente.

Em relação aos itens:

3.2.  -  Câmera tipo  I  –  Mini  Dome – Após consulta  ao site  do  Genetec,  restou
comprovado  que  a  câmera  ofertada  consta  na  lista  dos  dispositivos  homologados
(https://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-ist);

3.3.  -  Câmera tipo II  –  Mini  Dome -  Após consulta  ao site  do Genetec,  restou
comprovado  que  a  câmera  ofertada  consta  na  lista  dos  dispositivos  homologados
(https://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-ist).  De  acordo  com  o
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“datasheet”  da  câmera  ofertada,  verifica-se  que  ela  possui  as  seguintes  análises  e
inteligência  de  vídeo;  Abandono/Retirada  de  Objetos;  Detecção  de  vídeo/movimento.
Acreditamos que a configuração adequada das funcionalidades de inteligência e análise
de vídeo, embarcadas na câmera, podem atender às exigências do edital.

3.4.  -  Câmera  tipo  III  –  Bullet  –  após  consulta  ao  site  do  Genetec,  restou
comprovado  que  a  câmera  ofertada  consta  na  lista  dos  dispositivos  homologados
(https://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-ist).  De  acordo  com  o
“datasheet”  da  câmera  ofertada,  verifica-se  que  ela  possui  as  seguintes  análises  e
inteligência  de  vídeo;  Abandono/Retirada  de  Objetos;  Detecção  de  vídeo/movimento.
Acreditamos que a configuração adequada das funcionalidades de inteligência e análise
de vídeo, embarcadas na câmera, podem atender às exigências do edital.

3.5.  –  Câmera  tipo  VI  –  PTZ  -  Após  consulta  ao  site  do  Genetec,  restou
comprovado  que  a  câmera  ofertada  consta  na  lista  dos  dispositivos  homologados
(https://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-ist);

4.4. – Servidor de gravação de imagem – tipo 1 – As especificações listadas pela
TELTEX tratam-se das funcionalidades mínimas disponibilizadas pelo fabricante, o que
não impede a proponente de realizar “upgrade” ou processar a instalação de opcionais
para atendimento às exigências do edital.

4.5. – Servidor de gravação de imagem – tipo 2 - As especificações listadas pela
TELTEX tratam-se das funcionalidades mínimas disponibilizadas pelo fabricante, o que
não impede a proponente de realizar “upgrade” ou processar a instalação de opcionais
para atendimento às exigências do edital.

4.6.  –  Servidor  de  gravação  de  imagem –  tipo  3   -  No  datasheet  juntado  na
proposta da empresa TECNO IT consta a placa de vídeo (GPU, 4 GB). Importa ressaltar
que  as  especificações  listadas  pela  TEXTEL tratam-se  das  funcionalidades  mínimas
disponibilizadas pelo fabricante, o que não impede a proponente de realizar “upgrade” ou
processar a instalação de opcionais para atendimento às exigências do edital.

6.6. – Leitor biométrico de mesa para cadastramento – O item 31 da proposta trata-
se de uma leitora biométrica para cadastramento (hardware) e não de um software. O
objetivo da leitora e cadastrar biometrias que serão utilizadas no controle de acesso das
catracas. O TR não exige que a fabricante da leitora das catracas seja a mesma das
leitoras de cadastramento. A proponente deve garantir que a solução seja funcional;

6.8. – Controladora IP – A exigência de alimentação PoE pode ser atendida com
acessórios, como por exemplo, injetores PoE. O fato da controladora ofertada não possuir
suporte nativo de PoE não a desabilita para o atendimento da solução, uma vez que trata-
se de um detalhe irrelevante;
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7.2.  –  Software  de reconhecimento de placas veiculares  – O software  ofertado
(GENETEC),  é  o  mesmo  instalado  na  central  de  monitoramento  do  TJGO,  portanto
compatível e pode ser integrado ao sistema existente conforme exigência do Termo de
Referência (TR). O TR não aponta ou exige “part numbers” específicos das licenças.  O
proponente  deve  fornecer  o  que  for  necessário  para  o  funcionamento  adequado  da
solução ofertada.

Segue, em anexo, lista dos dispositivos homologados da empresa GENETC DO
BRASIL, enviado pela área técnica.

CONCLUSÃO

Conhece o Pregoeiro do recurso interposto por considerá-lo tempestivo e, pelas
razões  retromencionadas,  pugna  pelo  seu  improvimento  face  a  ausências  de
fundamentação legal plausível para reforma da decisão. 

Isto posto, nos termos do § 4º, do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93, à autoridade
superior,  para  apreciação  e,  sendo  ratificado  o  entendimento,  retornar  os  autos  para
continuidade do certame.

Goiânia, 8 de outubro de 2020.

Rogério Jayme
Pregoeiro
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