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PROCEDIMENTO SEI Nº 19.09.02007.0010877/2020-30 
ASSUNTO: RECURSO HIERÁRQUICO. 
INTERESSADA: INFORVIEW BROADCAST, CNPJ nº 12.534.397/0001-80 
EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 
OBJETO: Licitação para aquisição de equipamentos de foto e vídeo 

 
DECISÃO Nº 03/2022 

 
Trata-se de decisão sobre Recurso interposto pela empresa INFORVIEW BROADCAST, inscrita no 
CNPJ sob o nº 12.534.397/0001-80, doravante denominada Recorrente, contra a decisão da 
Pregoeira que declarou vencedora a empresa G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. no 
Pregão Eletrônico em epígrafe, relativamente ao LOTE 2. 
 
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO 
 
A previsão legal do instituto do recurso hierárquico em processo licitatório, notadamente ao que 
se refere à modalidade pregão eletrônico, no âmbito do Estado da Bahia, jaz na Lei Estadual nº 
9.433/2005, e no Decreto nº 19.896/2020. Em semelhantes termos, consigna a PARTE V, Seção VI, 
do instrumento convocatório. 
 
Por outro lado, as peças recursais, ao serem interpostas, devem respeitar os requisitos dispostos 
nos artigos 9º e 15 da Lei Estadual nº 12.209/2011, observadas demais disposições contidas no 
diploma legal, a saber: 
 

Art. 9º - São legitimados para postular no processo administrativo: 
I - a pessoa física, jurídica ou associação, titular de direito ou interesse individual, ou no 
exercício de representação; 
II - aquele que, sem ter dado início ao processo, tenha direito ou interesse que possa ser 
afetado pela decisão adotada; 
III - a pessoa física ou jurídica, quanto a direitos e interesses coletivos e difusos. (...) 
 
 Art. 15 - O requerimento inicial, devidamente datado e assinado pelo postulante ou pelo seu 
representante legal, será formulado por escrito e conterá os seguintes requisitos: 
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 
II - qualificação do postulante, com indicação do domicílio; 
III - instrumento de mandato, quando assistido por representante legal; 
IV - local para recebimento das comunicações, inclusive endereço eletrônico, se for o caso; 
V - pedido, com exposição dos fatos e fundamentos; 
VI - indicação das provas que pretende ver juntadas aos autos e que se encontrem em poder 
do órgão ou entidade competente para apreciação do pedido. (...) 
 
Art. 54 - Das decisões definitivas no processo cabe recurso hierárquico, devolvendo o 
conhecimento da matéria impugnada.(...) 
§ 2º - O recurso hierárquico conterá os motivos de fato e de direito que fundamentam o pedido 
de nova decisão e será dirigido à autoridade que a proferiu, a qual, se não a reconsiderar no 
prazo de 10 (dez) dias, o encaminhará à autoridade superior. (...) 
 
Art. 57 - A interposição de recurso independe de caução ou depósito prévio. 
 
Art. 58 - São legitimados para recorrer: 
I - os postulantes relacionados no art. 9º desta Lei; 
II - aqueles que forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. (...) 
 
Art. 60 - O recurso não será conhecido quando interposto: 
I - fora do prazo; 
II - perante órgão incompetente; 
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III - por quem não tenha legitimação; 
IV - depois de esgotados todos os recursos cabíveis na esfera administrativa. (...) 
 
§ 2º - O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato 
ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. 
 
Art. 61 - Conhecido o recurso, a autoridade competente intimará os demais interessados para, 
no prazo de 10 (dez) dias, ou em outro prazo fixado em lei específica, apresentarem alegações. 

 
A par dos regramentos de admissibilidade acima explicitados, em sucinto exame preliminar acerca 
do recurso interposto, tem-se que: 

 
1.1 TEMPESTIVIDADE: A Recorrente apresentou tempestivamente o recurso hierárquico, 
considerando-se que, conforme art.  32, §1º, do Decreto estadual nº 19.896/2020, o termo 
final para interposição se deu no dia 25/01/2022, e a empresa encaminhou a peça recursal 
antes deste dia, conforme constante no sistema eletrônico de licitações. 
 
1.2 COMPETÊNCIA: O recurso foi dirigido à pregoeira que proferiu a decisão combatida, 
conforme preceitua o art. 54, §2º, da Lei Estadual nº 12.209/2011.  

 
1.3 LEGITIMIDADE: Entende-se que a empresa Recorrente é parte legítima, conforme análise 
dos artigos 9º, II, e 58, I, da Lei Estadual nº 12.209/2011, combinados com o art. 121 da Lei 
estadual nº 9.433/2005. 
 
1.4 DEMAIS REQUISITOS DE FORMA E MATÉRIA: Quanto ao conteúdo, em observância aos arts. 
15 c/c 54 e 60 da lei Estadual nº 12.209/2011, tem-se que: indica órgão e autoridade 
administrativa a quem se dirige; identifica a recorrente, a qual se encontra representada por 
pessoa física, e contém apertado arrazoado com identificação da decisão a ser atacada, os 
pedidos formulados e exposição de fundamentos. 

 
Por sua vez, verifica-se a incompletude da qualificação da postulante e de seus representantes, 
nos termos do art. 15, II e IV, da lei Estadual nº 12.209/2011 c/c o art. 319, II, do CPC.  
Entretanto, considerando a existência das informações pendentes/incompletas em outros 
documentos encartados no sistema eletrônico de licitações, de modo a afastar eventual 
hipótese de insegurança jurídica, evoca-se o princípio do formalismo moderado, para entender 
atendidos tais requisitos formais mínimos ao conhecimento da peça recursal. 

 
Deste modo, passa-se à análise do mérito do recurso interposto. 
 
2. DAS RAZÕES DA RECORRENTE 
 
Em apertada síntese, irresigna-se a recorrente contra a decisão da Pregoeira que classificou, 
habilitou e declarou vencedora a empresa G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 
relativamente ao LOTE 2 do Pregão Eletrônico nº 01/2022. 
 
Conforme se extrai do documento SEI nº 0276643, resumidamente a recorrente fundamenta seu 
pleito nas seguintes alegações: 
 

a) O produto ofertado para o item 6 (SWITCHER DE VÍDEO) descumpriria a exigência técnica 
de “captação de até 4 sinais em HDMI”; 
 

b) O produto ofertado para o item 7 (CÂMERA FILMADORA) descumpriria a exigência técnica 
de possuir “saída HDMI”; 
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c) O produto ofertado para o item 9 (CABOS HDMI - versão 2.0) descumpriria as exigências 
técnicas de possuir “pontas banhadas em ouro” e ser “compatível com a câmera do item 
7”; 
 

d) A documentação técnica apresentada seria proveniente do “Mercado Livre”, e se referiria 
a produto diverso daquele ofertado, haja vista que a oferta seria relativa a cabo da marca 
SHIPCE e o documento seria relativo a cabo da marca MD, modelo 3939. 
 

Por fim, requer a reforma das decisões proferidas relativamente ao LOTE 2, no sentido de 
desclassificar a empresa G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., com consequente 
continuidade do certame, mediante análise das propostas subsequentes. 

 
3. DAS CONTRARRAZÕES  
 
Instada a se manifestar, a empresa declarada vencedora do LOTE 2, G2B COMERCIO E 
REPRESENTACOES LTDA., apresentou tempestivamente contrarrazões, conforme documento SEI 
nº 0281617. 
 
Resumidamente, defendeu que os produtos atendem as especificações e características do ato 
convocatório, para o que destacou que: 
 

Para o item 06 o edital em momento solicita “gravação de 4 pontos simultâneos”, 
mas sim transmissão de sinal de vídeo pronto para web e preview, especificações que 
o produto ofertado contém, além de acompanhar também adaptador mini HDMI 
para HDMI.  
 
Para o item 09, o que ocorreu foi apenas um equívoco no momento de juntar o 
catálogo do produto, por isso se faz necessário requerer a junção do catálogo do 
produto cotado: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-830892725-cabo-hdmi-
30-metros-verso-20-4k-3d-ethernet-ultra-hd- _JM. 
Importante destacar que a cotação ofertada foi realizada em cima do produto 
indicado acima e que o produto atende todas as especificações e características 
exigidas no edital (...). 

 
Visando lastrear sua defesa, invoca os princípios da vinculação ao edital e da isonomia, para 
defender que o acatamento do recurso importaria em descumprimento das normas editalícias. 
 

4. DA ANÁLISE E PARECER DA ÁREA TÉCNICA – ASSESSORIA DE IMPRENSA 
 
Considerando que o cerne do recurso interposto pela empresa INFORVIEW BROADCAST perpassa 
por questões estritamente técnicas, relativas ao atendimento, ou não, de 03 (três) produtos 
ofertados pela empresa G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. às exigências contidas no 
ANEXO II e seu APENSO II (TERMO DE REFÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS) do 
edital, e que a aceitação final da proposta pela pregoeira teve lastro na aprovação integral da 
proposta e documentos técnicos correlatos por parte da área técnica demandante, qual seja a 
Assessoria de Imprensa, imperioso tornou-se a oitiva de tal área sobre as alegações e 
fundamentos apresentados pelas partes. 
 
Isto porque, tal qual ocorreu na fase licitatória de aceitação de proposta, a análise sobre a 
pertinência, ou não, do mérito recursal, requer conhecimento técnico específico daquela área, de 
modo a ultrapassar a esfera de conhecimento cabível a esta pregoeira. 
 
Deste modo, instada a se manifestar, a Assessoria de Imprensa assim se pronunciou: 
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Lote 2 - item 06 - Switcher de vídeo: 
O switcher de vídeo ofertado (ATEM Mini PRO) possui captação (captura e recepção) 
de quatro sinais de vídeo para convertê-los em um sinal de vídeo que será transmitido 
via web. Portanto atende as exigências do edital, já que ao se referir à captação não 
há qualquer obrigatoriedade de gravação. 
 
Lote 2 - item 07 - Câmera Filmadora: 
Há diferença entre saída mini-HDMI e HDMI. 
Diante disso, esclarecendo que há uma distinção entre o produto exigido pelo termo 
de referência e o ofertado pelo licitante, o ITEM 07 não atende as exigências. 
  
Lote 2 - item 09 - Cabos HDMI: 
A proposta apresentada pela licitante vencedora (documento nº 0274124) indica a 
oferta do seguinte produto:  

CABOS HDMI (VERSÃO 2.0) 
MARCA/FABRICANTE: CHIPSCE 
MODELO/VERSÃO: ULTRA HD 2.0 20 METROS 

 Neste caso o ITEM 09 também não atende pois, como exigido no Termo de 
Referência, pede-se pontas banhadas em ouro: Cabos de no mínimo 20 metros cada 
um, com especificações mínimas: tipo HDMI (versão 2.0), pontas banhadas em 
ouro, com filtros reforçados para vídeo (mínimo FULL HD).  

 
5. DA ANÁLISE DO RECURSO 
 
O mérito do Recurso interposto questiona a aceitação da proposta ofertada na licitação pela 
empresa G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Para tanto, traz à baila questões de cunho 
técnico de produto e alegações sobre a não apresentação de documentações técnicas de 
fabricante compatíveis e comprobatórias das especificações técnicas exigidas para um dos itens.  
 
Neste contexto, e conforme o quanto relatado no item 4 desta decisão, no sentido de a análise 
de adequação de proposta requer conhecimento técnico específico que extrapola a esfera de 
conhecimento do(a) pregoeiro(a), torna-se imperioso pautar a decisão de mérito sobre a 
reconsideração, ou não, das decisões de classificação e declaração de vencedora proferidas no 
certame a partir do entendimento formalizado pela Assessoria de Imprensa, conquanto área 
técnica solicitante. 
 
Por conseguinte, conforme transcrições contidas no tópico 4 desta decisão, tem-se que a área 
técnica concluiu por acatar as alegações recursais relativas às especificações técnicas dos itens 7 
e 9 do LOTE 2, e, por conseguinte, revisar a sua manifestação exarada no curso da fase de 
aceitação de propostas, e entender pela rejeição dos correlatos produtos ofertados. 
 
Deste modo, conforme esclarecido anteriormente, cumpre-nos acompanhar integralmente os 
termos do parecer técnico, conquanto área competente para analisar e opinar sobre os produtos 
ofertados. 
 
Sem prejuízo, entretanto, e para além da análise técnica de produto, impende-nos manifestar 
sobre a alegação da Recorrente sobre o documento técnico ofertado pela Recorrida para o item 
9. 
 
Sobre este ponto, esclarecemos que não consta, no rol do item 5 da PARTE II do edital, a exigência 
de apresentação de documento técnico de produto em conjunto com a proposta de preços 
ajustada, informação expressa, ademais, no subitem 5.1, a saber: 

https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=314738&id_procedimento_atual=63587&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002330&infra_hash=956fb5b6dfeef2d986aca55791dbb04befd8516b2c70dc4191c10bd58564a23e
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5.1. Não será obrigatoriamente exigido o envio de documentos técnicos de produto 
(catálogos, manuais etc.) em conjunto com a proposta de preços ajustada. 
 

5.1.1 Entretanto, caso ocorra dúvidas quanto a item(ns) ofertado(s), será solicitado à 
licitante o envio do documento técnico de quaisquer dos produtos, a fim de subsidiar 
a análise técnica pela unidade responsável. 
 
5.1.2 O envio, se necessário, deverá seguir o regramento constante no item 11 desta 
PARTE II do edital. 
 
5.1.3 Alternativamente ao envio do documento técnico, o(a) Pregoeiro(a) poderá 
facultar à licitante o envio de amostra(s) do bem ofertado, sem ônus à Administração.  
 
5.1.3.1 A amostra deverá ser enviada dentro do prazo-limite estabelecido pelo(a) 
Pregoeiro(a), para o endereço por este indicado via mensagem em sistema.  

 
Deste modo, em que pese a eventual apresentação de documentação oriunda do “Mercado 
Livre”, a qual não representa documento do fabricante conforme exigido no item 11 da PARTE II, 
e o possível fato que esta se refira a produto diverso, tem-se que, em respeito aos comandos 
editalícios, a análise da área técnica, tanto durante a fase de aceitação de propostas quanto 
durante a fase recursal, não esteve adstrita a quaisquer dos documentos discricionariamente 
ofertados pelas licitantes, tendo sido baseada no conhecimento técnico do setor demandante, 
bem assim em pesquisas e diligências próprias por este último realizadas. 
 
6. CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto, recebo o Recurso formulado pela empresa INFORVIEW BROADCAST, para, 
no mérito, com lastro no parecer emitido pela área técnica, bem como em observância aos 
princípios basilares aplicados às licitações públicas, às regras do Edital e à legislação que o rege, 
RECONSIDERAR as decisões de aceitação de proposta e, consequentemente, de declaração de 
vencedora relativas à empresa G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, desclassificando-a do 
certame relativamente ao LOTE 2, em razão da rejeição técnica da proposta de preços ofertada 
para os itens 7 e 9 do lote, fundamentada no descumprimento de exigências contidas no APENSO 
II ao Termo de Referência (ANEXO II ao edital). 
  
Para conhecimento dos interessados, essa decisão será publicada, em resumo, no sistema 
Compras Governamentais do governo federal e, na íntegra, no sítio eletrônico deste Ministério 
Público. 
 
Por fim, informa-se que, tão logo finalizada a análise da autoridade competente relativamente a 
recurso interposto relativamente ao LOTE 1, será designado dia para continuidade do certame no 
que se refere ao LOTE 2, com abertura de nova sessão pública mediante Ata Complementar, 
oportunidade em que será promovido o retorno à fase de aceitação de proposta, conforme ordem 
de classificação contida em sistema. 
 

Salvador - BA, 15 de fevereiro de 2022. 
 

Fernanda da Costa Peres Valentim 
Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações 

Coordenação de Licitações 
Pregoeira 


