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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-SECAD

Trata o presente procedimento de processo licitatório na modalidade pregão eletrônico,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de equipamentos de
sistema fechado de monitoramento e de controle de acesso do Edifício Sede da Seção Judiciária do Pará.

O certame licitatório foi realizado no âmbito desta Seccional e teve como número
18/2021.

O pregoeiro regularmente designado nos autos, após a realização da fase de lances e
análise de documentação apresentada, resolveu habilitar a empresa SCJ SEGURANCA DIGITAL
EIRELI - CNPJ: 15.510.770/0001-51, cujo lance apresentado foi no valor de R$ 1.603.999,13 (um
milhão, seiscentos e três mil novecentos e noventa e nove reais e treze centavos).

 As empresas T C SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA e TELTEX TECNOLOGIA
S/A manifestaram intenção de recorrer em decorrência da habilitação da empresa SCJ SEGURANCA
DIGITAL EIRELI, entretanto a licitante T C SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA não apresentou as
razões do recurso no prazo determinado.

O pregoeiro regularmente designado nos autos, recusou a proposta da empresa TELTEX
TECNOLOGIA S/A, em decorrência do documento visando comprovar o descrito na alínea b do subitem
4.11.1 do Edital não se referir a esta licitação ou aos equipamentos especificados, prejudicando, além do
requisito obrigatório, a veracidade da garantia de fábrica exigida em Contrato.

A empresa TELTEX TECNOLOGIA S/A apresentou recurso em face da decisão do
pregoeiro que a desclassificou e a inabilitou no certame (14010043). A recorrente alega, em suma, que
ofertou o menor preço, que atendeu todas as exigências editalícias, que apresentou dezenas de certificados
do fabricante, que o fabricante Intelbras/SA Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira declarou
que a empresa Teltex Tecnologia é revenda autorizada e apta a instalar e comercializar os produtos
fabricados pela Intelbras ofertados na licitação da Justiça Federal do Pará, além de prestar manutenção e
garantia nos termos do Edital. Relata ainda que o julgamento foi equivocado, distante da razoabilidade e
que não houve diligências para esclarecimentos, cerceando sua defesa. Relata que a exigência de
declaração do fabricante como condição para habilitação carece de amparo legal. Por fim, pede que o
recurso seja julgado procedente, com consequente reconsideração da decisão que desclassificou a
recorrente.

A empresa SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI apresentou contrarrazões relatando
que a recorrente não apresentou documento obrigatório sendo devidamente desclassificada pelo pregoeiro.
Alega que os inúmeros certificados emitidos pela fabricante Intelbras não fornecem as informações
requeridas no Edital, que os certificados apresentados apenas demonstram a realização de cursos por parte
dos funcionários da empresa recorrente. Que o documento comprobatório solicitado no Edital foi
apresentados pela recorrente somente na interposição de seu recurso, ou seja, após o prazo determinado
para tanto. Ressalta que a exigência de certificação ou autorização da proponente pela empresa fabricante
dos equipamentos e softwares, para a instalação do equipamento especificado, sem perda de garantia de
fábrica tem por objetivo garantir que o serviço seja prestado por empresa que possui o conhecimento
técnico necessário para tanto, bem como para a utilização/instalação do produto ofertado, não se tratando
de uma tentativa de “deixar o fabricante escolher quem vai participar e vencer do procedimento licitatório”
como alega a recorrente. Relata ainda que a empresa Teltex Tecnologia S/A também deixou de apresentar
catálogos obrigatórios, não atendendo a outros itens obrigatórios do Edital. Por fim, requer que o recurso
interposto pela licitante Teltex Tecnologia S/A seja julgado improcedente e que seja mantida a decisão do
pregoeiro. (14010067)
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O pregoeiro, em sua manifestação (14024745) informa que a declaração emitida pela
fabricante Intelbras à Petrobras não menciona os equipamentos e softwares que foram ofertados pela
empresa Teltex Tecnologia S/A em sua proposta, mas de forma genérica afirma tratar-se de revenda
autorizada e possuidora de colaboradores certificados à instalar, configurar e prestar manutenção nos
produtos ofertados na licitação da Petrobras. Relata ainda que a recorrente não dispunha da declaração da
Intelbrás quando da apresentação de sua proposta, embora seja datada de 08/09/2021, sua apresentação
ocorreu somente em 11/09/2021 na interposição do recurso. O pregoeiro rejeita também a alegação da
recorrente quanto ao cerceamento de defesa e a necessidade de diligência para esclarecimento dos fatos,
por tratar de ato discricionário visando elucidar e/ou complementar a instrução do processo, relatando que
os fatos estão claramente definidos nos documentos apresentados. Informa que a recorrente não
comprovou a denúncia de que o Edital permite ao fabricante a indicação de qual representante poderá
participar da licitação e vencer, não merecendo prosperar a alegação de quaisquer ilegalidade nos atos
administrativos. Por fim, o pregoeiro conheceu do recurso interposto pela empresa Teltex Tecnologia S/A,
negando-lhe provimento e mantendo a decisão proferida na sessão pública pública do Pregão Eletrônico
n 18/2021.

A Asjur, em seu parecer (14031124), observou que a empresa Teltex Tecnologia
S/A  não cumpriu o requisito constante do subitem 4.11.1, "b", do Edital. Informa que não assiste razão à
recorrente quanto aos argumentos apresentados em sua peça recursal, uma vez que não foram
apresentados, em momento oportuno, todos os documentos exigidos no Edital, ao qual a Administração se
acha estritamente vinculada. Por fim, manifestou-se pela homologação do certame.

Esta SECAD comunga integralmente com o exposto no parecer da Asjur, bem como
demonstra total anuência às deliberações adotadas pelo Pregoeiro em sua análise, por estarem de acordo
com a legislação que rege o tema, adotando-as como fundamento da decisão desta Administração abaixo
expressa.

Assim exposto, com base nas delegações conferidas ao Diretor da Secretaria
Administrativa pela PORTARIA SJPA-DIREF n. 9836202, de 27/02/2020, na manifestação do Pregoeiro
(14024745), no parecer da Assistência Jurídica (14031124) acerca do resultado do procedimento licitatório
(Pregão Eletrônico nº 18/2021), delibero conforme abaixo:

I – RECEBO os recursos interpostos pela empresa TELTEX TECNOLOGIA S/A, por
estarem presentes as condições de admissibilidade e no mérito, julgo-os improcedentes, por falta de
amparo fático e legal, adotando como fundamento para assim deliberar as razões expendidas pelo
pregoeiro, devidamente corroboradas pela Asjur;

II – ADJUDICO o objeto do certame em favor da empresa SCJ SEGURANCA
DIGITAL EIRELI - CNPJ: 15.510.770/0001-51, pelo valor global de R$ 1.603.999,13 (um milhão,
seiscentos e três mil novecentos e noventa e nove reais e treze centavos), conforme planilha e proposta
final apresentada pela referida empresa (14007934 e 14007942).

III - HOMOLOGO, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 o resultado do
presente procedimento licitatório (Pregão Eletrônico nº 18/2021) para que se produzam todos os efeitos
legais.

Ato contínuo e tendo em vista o constante na Portaria nº 331-TRF 1ª Região, de
06.09.94, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contratos, DESIGNO,
desde já, para atuar como EXECUTOR DO CONTRATO a ser firmado entre esta Seção Judiciária e a
empresa adjudicatária, o Supervisor da Sevit, que ficará responsável pelo fiel cumprimento das obrigações
assumidas, devendo ser substituído nas ausências legais e regulamentares pelo substituto automático da
Seção. DESIGNO, ainda, o servidor Bruno Arruda de Albuquerque para atuar como fiscal do referido
contrato.

Emita-se a ordem de serviço.
À Secos para publicação no Boletim Eletrônico de Serviço e no e-DJF1.
À Seplo para efetuar a solicitação de recursos, podendo solicitar a complementação

conforme abaixo:
EQUIPAMENTOS (JC- SEGURANÇA INSTITUCIONAL) - no valor de R$

1.128.023,71
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SERVIÇOS (PROGRMA MIJF) - no valor de R$ 475.975,42
À Setcon para formalizar a contratação e demais providências, se possível em caráter

de urgência, dada a proximidade do encerramento do exercício, bem como emitir a ordem de serviço
para execução do contrato.

 
 

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES 
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 22/09/2021, às 10:45 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
14037465 e o código CRC FA88EE69.
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