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DECISÃO DE RECURSO 

 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2012 
PROCESSO Nº 92125/2012 
 

 

Recebemos e conhecemos do recurso interposto pela 

empresa CUIABÁ COMÉRCIO DE ALARME LTDA-ME (NEW LINE SISTEMA 

DE SEGURANÇA) – CNPJ N.º 10.688.271/0001-35, neste ato, denominada 

como RECORRENTE, bem como da contra-razão da empresa COMÉRCIO 

VAREJISTA DE ALARMES INVIOLÁVEL CUIABÁ LTDA – CNPJ N.º 

10.664.433/0001-03, neste ato, denominada como RECORRIDA. 

 

 
DAS RAZÕES 

 

A RECORRENTE alega que foi desclassificada sua 

proposta pelo Pregoeiro sob o seguinte argumento: “A empresa Cuiabá 

Comércio de Alarmes Ltda - ME (New Line) sua especificação Sensor de Infra 

Vermelho não atende o Termo de Referência, o (sic) proposta 

DESCLASSIFICADA”. 

Que embora não declarado especificamente na Ata o 

porquê da não conformidade do item ‘sensor infravermelho’, o Sr. Pregoeiro 

disse que foi porque não atendeu ao requisito estampado no item 2.2.7, alínea 

‘i’ do edital, o qual exige do sensor infravermelho, capacidade de imunidade de 

pequenos animais (Pet imunit). 

Que o representante da Recorrente manifestou o 

interesse de interpor recurso pelo seguinte motivo: “O representante entende 

que o determinado sensor atende a especificação do Termo de Referência”. 

Que a decisão pela desclassificação, sob a alegação 

injusta de não atendimento ao requisito do edital em questão, é o motivo da 
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insatisfação e da iniciativa de propor o presente recurso, pela Recorrente, 

porque indubitavelmente está irremediavelmente prejudicada com a decisão 

em questão, sem motivos plausíveis para tal, na medida em que a 

desclassificação da proposta e declaração da frustração do certame foram 

eivadas de vício por falta de motivação. 

Que laborou enorme erro o ilustre Pregoeiro e equipe 

de apoio, na medida em que, ao contrário do alegado, as características do 

sensores apresentados pela Requerente na proposta, atendem às exigências 

do requisito “Capacidade de imunidade de pequenos animais (Pet imunit)”, 

apesar de não estar especificada esta funcionalidade no manual do 

fabricante. 

Que tal omissão se justifica pelo simples fato de que o 

sensor possui a possibilidade de troca da lente para que o mesmo possa ter 

esta função, ou seja, passa a ter a funcionalidade de imunidade de pequenos 

animais (Pet imunit).  

Que para comprovar que os equipamentos de 

infravermelho possuem o recurso exigido, segue em anexo documento emitido 

pela distribuidora de produto – BRASIL SECURITY SHOP, certificando a 

presente funcionalidade. 

Que a Recorrente requer reconsideração de decisão 

objurgada, para dar prosseguimento à licitação Pregão Presencial nº 08/2012, 

e, considerando válida a especificação do termo de referência, seja ela 

habilitada e declarada a legítima vencedora do certame em questão, por ser, 

dentre as licitantes concorrentes, a única legitimamente classificada e 

habilitada, e que ofertou o menor preço, com a proposta rigorosamente dentro 

das especificações do edital e que exibiu os documentos de habilitação 

absolutamente dentre dos requisitos exigidos pelo edital.  Caso assim não 

atenda o Ilustre Pregoeiro e demais membros da equipe, que faça subir o 

presente recurso devidamente informado à autoridade superior, para que seja 

apreciado e proferida decisão no prazo legal.  
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DAS CONTRA RAZÕES 

 

Que o Recurso da Recorrente não merece prosperar. 

Primeiro porque, a Recorrente não especifica com 

precisão o sensor que está sendo apresentado na proposta. 

Segundo porque, no referido edital de licitação nº 

08/2012 as especificações foram apresentadas de forma clara e objetiva 

conforme descrito abaixo:  

“Sensor Infra Vermelho Dupla tecnologia e anti-

mascaramento, Proteção contra interferência de RF; 

Ângulo de cobertura de 90 graus, Tamper, Contato 

tipo NF, Alcance máximo de 9 metros, Sistema de 

compensação de temperaturas, Contador automático 

de pulsos, SENSOR PIRO COM ELEMENTO QUAD, 

CAPACIDADE DE IMUNIDADE DE PEQUENOS 

ANIMAIS (Pet imunit), Tecnologia de Micro-ondas e 

anti mascaramento.” 

 

Que anexamos o manual de características técnicas 

do sensor apresentado pela recorrente para comprovação da não existência da 

tecnologia de SENSOR PIRO COM ELEMENTO QUAD, CAPACIDADE DE 

IMUNIDADE DE PEQUENOS ANIMAIS (Pet imunit).  

Que para exemplificar segue em anexo o catalogo  do 

sensor apresentado pela empresa Comércio Varejista de alarmes Inviolável 

Cuiabá Ltda. Onde pode ser confirmado que o equipamento atende todas as 

especificações técnicas do edital. 

Que o procedimentos licitatório obedeceu  à lei e 

todas as suas fases disciplinadas na Lei nº 8.666/93, que consagra a 

obediência do princípio da legalidade em seu art. 3º e 4º estabelece que todos 

quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se 
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refere o artigo 1º tem direito público subjetivo à fiel observância do pertinente 

procedimento estabelecido na lei. 

Que a desclassificação de empresa Recorrente por 

não atender o Termo de Referência revela-se legal e em respeito ao direito 

público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido na 

lei.  

Que a empresa COMERCIO VAREJISTA DE 

ALARMES INVIOLÁVEL CUIABÁ LTDA, requer que sejam julgadas 

improcedentes as razões apresentadas pela Recorrente CUIABÁ COMÉRCIO 

DE ALARMES LTDA-ME mantendo-se a decisão de desclassificação da 

Recorrente do Pregão Presencial nº 8/2012 em razão do não atendimento das  

especificações do item 2.2.7 do Termo  de Referência.  

 

 

DA ANÁLISE 

As Razões da Recorrente CUIABÁ COMÉRCIO DE 

ALARME LTDA-ME (NEW LINE SISTEMA DE SEGURANÇA), e Contra 

Razões da empresa COMÉRCIO VAREJISTA DE ALARMES INVIOLÁVEL 

CUIABÁ LTDA, foram submetidas à análise da Equipe de TI. 

Após análise e pesquisa da Equipe de TI, foi 

observada a seguinte análise, juntado aos autos, os quais transcrevemos 

abaixo: 

   

“Com relação ao Recurso as alegações são totalmente 

infundadas, se não vejamos. 

Diante das alegações da empresa CUIABÁ COMÉRCIO DE 

ALARMES LTDA – ME em face da desclassificação da 

mesma no Pregão Presencial nº 08/2012, apresentamos os 

argumentos desfavoráveis a habilitação da proponente e 

consequentemente manutenção da decisão, vejamos: 

O Termos de Referência exige “...Sensor de infravermelho 

passivo duplo elemento, microondas, tecnologia anti 

mascaramento, proteção contra interferência de RF, ângulo 
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de cobertura de 90 graus, tamper, contato tipo NF, alcance 

Máximo de 9 metros, sistema de compensação de 

temperaturas, contador automático de pulsos, sensor piro 

com elemento quad, capacidade de imunidade de pequenos 

animais....” 

Pois bem, o licitante apresentou em sua Proposta 

Comercial, sensor infravermelho da marca Rokonet 

“RKIWISE”, e um folder com todos os modelos e 

características do detectores de movimento (sensor 

infravermelho), não deixando claro a equipe de TI, qual o 

modelo exato da proposta em tela, e, que a equipe 

pesquisando o site do fabricante não foi encontrado o 

modelo RKIWISE, e sim outros modelos com o folder em 

anexo. 

O licitante apresenta em sua defesa, “DECLARAÇÃO” 

emitida pela empresa Brasil Security Shop, distribuidor de 

produtos ROKONET do Brasil, onde a mesma declara que o 

Sensor IWISE DT AM GRAU 3 da marca ROKONET possui a 

tecnologia PET IMUNE para pequenos animais até 5kg, 

bastando para tal a troca de lente, ou seja, o sensor poder 

ser utilizado com ou sem a função PET IMUNE. 

Pois bem, na proposta do licitante como já mencionado 

acima, não fica claro para a equipe de TI o modelo exato, 

sendo que deveria ter feito a especificação correta no 

modelo do sensor na proposta e não na sua defesa. 

Conforme pesquisa no site do fabricante, o modelo que 

atenderia o solicitado no Termo de Referência 10/2012, seria 

o modelo IWISE DT PET.” 

   

 DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, por todas as razões legais e que o 

Edital é a Lei entre as partes, a priori nego provimento ao recurso 

interposto, concluindo que é improcedente o requerido pela empresa CUIABÁ 

COMÉRCIO DE ALARME LTDA-ME (NEW LINE SISTEMA DE 
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SEGURANÇA), eis que todos os atos praticados estão em conformidade com a 

lei.  

Nossas decisões buscam atender aos princípios da 

razoabilidade, da competitividade, do preço justo, da seletividade e 

comparação objetiva das propostas, visando assim ao interesse público. 

 

Dê ciência a todos os interessados. 

 

 

                      Várzea Grande – MT, 09 de maio de 2012. 

 

 

                _________________________________ 
               Odenil Sebba 

                 Secretaria Municipal de Educação 
 
 
 

                _________________________________ 
               Marcos José da Silva 

                 Secretaria Municipal de Saúde  
  


