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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões
CONTRA RAZÃO :
ILMO. SR. FABIO JACOB PREGOEIRO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

PREGAO ELETRONICO Nº 35/2016

Sodalita Informática e Telecomunicação Ltda, inscrita no CNPJ nº 00.426.209/0001-11, Inscrição
Estadual n° 244.922.917-114, com sede administrativa na Rua Cristovão Bonini, 1244, CEP 13.100414, Campinas - SP, neste ato representada por seu bastante procurador Sr. Francisco de Assis da
Silveira, brasileiro, casado, autônomo, portador do RG: 9.824.329-9 SSP/SP e CPF: 833.504.548-87
residente e domiciliado na, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, denominada simplesmente
SODALITA, vem, respeitosa e tempestivamente, perante a presença de Vossa Senhoria, interpor suas

CONTRARRAZÕES
Em face do inconsistente recurso administrativo apresentado pela empresa GEMELO DO BRASIL
DATACENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, insurgindo-se contra a decisão do Sr. Pregoeiro e
Comissão de Apoio, que DESCLASSIFICOU a proposta da Recorrente, expondo para tanto os fatos e
fundamentos a seguir aduzidos:
1. DOS FATOS:
A empresa RECORRENTE
técnica, desclassificação
determinadas no ANEXO I
ADMINISTRATIVO, com o
Apoio Técnico.

devidamente desclassificada por sua proposta comercial e documentação
esta que fora motivada pelo não atendimento as exigência técnicas
– TERMO DE REFERÊNCIA do edital, veio a interpor, o competente RECURSO
objetivo claro de dar entendimento ambíguo a Sr. Pregoeiro e Comissão de

2. DAS RAZÕES DA RECORRENTE E CONTRA RAZÕES DA SODALITA:Da Recorrente:5. Descumprimento ao subitem 1.6.9 do Termo de Referência Edital 35/2016 – “1.6.9.
Tensão de Saída: 220V (no mínimo +/5% na carga máxima).”
Parecer técnico TRE-MS: " O produto ofertado possui apenas "+/- 1% de tolerância de tensão na saída
(de acordo com as especificações do equipamento). Segundo contato com a empresa fabricante do
equipamento, tal tolerância de "=/- 1%" ocorre também na chega máxima. Ou seja, em desacordo
com o solicitado".
Contra Argumentação Gemelo:
Tendo-se o entendimento de que este item informa que a variação máxima de tensão de saída
permitida é de +/-5% para a carga máxima suportada pelo UPS, entende-se que é permitido uma
variação de tensão de saída de 209V a 231V, (variação de 22V);
O UPS ofertado permite uma variação da tensão de saída de +/-1% para a carga máxima, ou seja,
permite uma variação de tensão de 217,8V a 222,2V, (variação de apenas 4,4V). A tensão de saída do
UPS ofertado, portanto, é mais estável que o requerido pelo Termo de referência, estando dentro do
limite de tolerância especificado pelo mesmo.
Esta argumentação é válida, pois é comprovado que quanto menor a variação de tensão de saída do
UPS, menor o risco de danos elétricos aos equipamentos de carga crítica a ele conectados, ou per ele
energizados.
Outrossim, se o entendimento fosse ao contrário, com variação de tensão de no mínimo +/- 5%,
poderíamos então considerar um UPS com uma variação de +/- 15% o que não atenderia, por
exemplo, a recomendação da ANEEL que permite uma variação de no máximo +/- 10% para a tensão
fornecida aos consumidores das concessionárias.
Contra razão: O equipamento proposto pela recorrente não atende o exigido no edital. Tal faixa de
tolerância limita o equipamento e torna-o mais sensível a sobrecargas podendo ocasionar maiores
situações de bypass sem necessidade. É descabida a alegação de “quanto menor a capacidade de
sobrecarga melhor”, pois o range maior demostra a robustez construtiva do equipamento e diminui a
possibilidade do equipamento estar sendo deslocado para rede de entrada via Bypass.
Da Recorrente: 6. Descumprimento ao subitem 6.5.6.1 do Termo de Referência do Edital 35/2016 –
“6.5.6.1. Deverá possuir tecnologia para eliminação de zona de sombra e compensação de
temperatura automática, para evitar alarmes falsos”.
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Parecer técnico TRE-MS: "O equipamento ofertado não possui tecnologia para eliminação de zona de
sombra, contrário ao especificado no Termo de Referência".

Contra Argumentação Gemelo:
O equipamento ofertado pela empresa Gemelo - Sensor de Presença Frontal Microcontrolado (SPFØZD)
é um comando inteligente que se destina ao acionamento de cargas temporizadas, detecta a
movimentação de fontes de calor como pessoas e carros, através de um sensor infravermelho,
acionando a carga e desligando-a após a ausência, de acordo com o tempo programado. Este Modelo
SPFØZD é a nova geração de sensores de presença com tecnologia microcontrolada, donde o princípio
de funcionamento é baseado em um sensor infravermelho passivo utilizando o método de passagem
nos feixes de detecção para identificar a fonte de calor em movimento, devendo ser “atravessada” a
borda invisível entre os feixes, fenômeno este que cria a diferença de temperatura detectada pelo
sensor. Esses feixes são radiais e formam ângulos sólidos com seu centro no sensor infravermelho,
desta forma, quanto maior a distância entre a fonte de calor a ser detectada e o sensor maior será o
deslocamento necessário para que haja a detecção. Essa fonte de calor deve estar a pelo menos 3°C
de diferença em relação à temperatura do ambiente.
*Fotocélula: pode ser ativada ou desativada através de jumper. Quando ativada, o sensor só aciona a
carga quando a iluminação ambiente é baixa
*Sensibilidade: pode ser utilizado no máximo ou mínimo através de jumper. Quando estiver no
máximo, o sensor terá uma maior amplitude do alcance do sensor e o mínimo terá menor amplitude de
alcance do sensor.
Características técnicas
•Tensão: 100 a 240 VCA – 50 / 60 Hz Bivolt automático.
•Aplicação: acionamento temporizado de qualquer tipo de carga em ambientes diversos.
•Instalar a uma altura de aproximadamente 2,1 m. Deve ser utilizado em ambientes internos.
•Regulagem de tempo: 1 e 30 s, 1 min., 3 min., 7 min. e 15 min.
•Recontagem de tempo automática a partir da última detecção.
•Possui LED indicador de funcionamento
•Alcance de até 12 m frontal @ 25°C.
•Ângulo de cobertura: até 110°.
•Fotocélula com regulagem: on e off.
•Ajuste de sensibilidade: mínima e máxima.
•Material: Corpo em ABS na cor branca.
•Fixação através de parafusos.
•Proporciona até 75% de economia de energia.
•Proteção através de fusível – 6A.
•Consumo: menor que 1,0W.
•Amigo da lâmpada:sistema de acionamento da carga com baixa tensão elétrica < 50 V, aumentando
a vida útil do conjunto (carga e sensor).
O sensor ofertado apresenta tecnologia de forma a não permitir zona de sombra através da detecção
por fotocélula e infravermelho onde qualquer alteração de temperatura acima de 3° ou movimento no
ambiente provocará o seu acionamento.
O Sensor elimina a zona de sombra por compensação de temperatura, atendendo assim integralmente
o estabelecido no edital 35/2016.
A nobre comissão julgadora não descreve a tecnologia pretendida (fotocélula ou microondas),
portanto, possibilita que cada empresa apresentasse a sua melhor expertise na especificação deste
produto.
Contra Razão: O equipamento ofertado não atende as especificações do edital , pois naopossui a
tecnologia Janela denominada por alguns fabricantes de look-down” (zona zero), que utiliza frequência
de micro-ondas de 10,525ghz com distancia de detecção ajustável. É considerado sensor de tripla
tecnologia (Microondas, térmico piro sensor e processamento inteligente)
Com relação ao edital não descrever a tecnologia pretendida, cabe ao licitante realizar questionamento
para sanar dúvidas.
7. Descumprimento ao subitem 6.2.3 do Termo de Referência do Edital 35/2016 – “6.2.3. Neste caso,
deve ser usado sensor capacitivo para obter os melhores resultados de reconhecimento de impressões
digitais."
Parecer técnico TRE-MS: " O equipamento ofertado não possui sensor capacitivo para reconhecimento
de impressões digitais, contrário ao especificado no Termo de Referência".
Contra Argumentação Gemelo:
A controladora de acesso ofertada pela empresa Gemelo do Brasil, com tecnologia de sensores ópticos
e com avançada e independente tecnologia de reconhecimento de veias (dedo vivo), supera o
especificado no termo de referência, sensores capacitivos devido à argumentação a seguir:
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Os sensores ópticos tendem a apresentar melhor qualidade de imagem e maior área de captura. Os
capacitivos tendem a apresentar pior qualidade de imagem e menor área de captura, além de
problemas com eletricidade estática e menor vida útil.
Os sensores ópticos apresentam as seguintes vantagens sobre os capacitivos:
• Possuem uma área de captura maior que a dos capacitivos, pois é muito caro criar sensores
capacitivos com uma grande área de captura;
• Possuem um tempo de vida maior, pois o utilizador não entra em contato direto com as células que
capturam a imagem, e sim somente com a superfície externa onde é feito o sweeping da imagem do
dedo;
• Não precisam de limpeza freqüente da sua superfície, ao contrário dos capacitivos, cuja superfície
deve ser mantida limpa para não haver prejuízo na qualidade da impressão digital capturada.
Os métodos ópticos são a maneira de aquisição de impressão digital de maior participação de mercado,
tanto em diversidades de modelos quanto em utilização. Este tipo de tecnologia se caracteriza pelo
fato da informação ser representada em um imagem plana (2D) e ser o método mais rápido de
aquisição e resposta.
Devido ao fato de ter sido o primeiro modelo de impressão digital com utilização comercial maciça
muitas são as técnicas desenvolvidas e aprimoradas para a análise do tipo de informação fornecida por
estes equipamentos , devido a isso esse modelo conquistou credibilidade, e a combinação de múltiplas
técnicas diminui a ocorrência de falsos positivos e falsos negativos reafirmando e consolidando a
confiabilidade do sistema.
Já o método capacitivo pode apresentar maior incidência de falsos positivos e falsos negativos pois
esta classe de sensores é implementado através de uma matriz de pequenos sensores. Esses pequenos
sensores são responsáveis por detectar as rugas e vales na pele.
Cada pixel da matriz é parte de um micro capacitor. Cada pixel terá uma placa do capacitor, a outra
placa será a própria pele do usuário e o dielétrico será constituído pelo material entre a pele e a placa
(do qual é constituído o suporte para o dedo) ou este material e o ar, dependerá se a área do dedo
que toca o pixel é um vale ou uma ruga. No caso de uma ruga tocar o pixel a capacitância será menor,
pois a pele vai tocar diretamente o material que separa a outra placa do capacitor. No caso de um
sulco, terá ainda uma pequena porção de ar entre a pele e o suporte, sendo assim o dielétrico terá
uma constante maior do que a do outro caso, a capacitância será então maior.
A sensibilidade e precisão desse método depende principalmente da quantidade e tamanho dos pixels.
Porém, os pequenos capacitores são facilmente influenciáveis por campos elétricos, descargas
eletrostáticas (que podem danificar o micro capacitor ou alterar significativamente a medição) e
também por substâncias químicas que podem estar na pele da pessoa, como por exemplo o suor. Caso
a superfície seja alterada a medida dos pixels estará errada, pois a distância esperada entre as placas
terá sido alterada.
Essa superfície deve também ser o mais fina possível, para que a diferença de distância entre um sulco
e uma ruga cause uma variação significativa o suficiente para ser detectada. Mas também
suficientemente espessa para não ficar muito frágil. Ela deve também ser eletricamente protegida para
evitar que descargas eletrostáticas danifiquem o micro capacitor ou alterem significativamente a
medição.
A escolha do sensor biométrico através da tecnologia infravermelha além de todas as vantagens em
relação ao capacitivo já descritos, em obediência as características do CDC que é constituído por
estrutura metálica, e por esse motivo não permite a utilização de sensores capacitivos devido as
interferências. Outro sim, a tecnologia apresentada supera todas as necessidades da demanda de
acesso na sua leitura com exatidão, de forma a promover o controle necessário do acesso.
Contra Razão: O Sensor capacitivo possui uma tecnologia em alta nos dias atuais que aproveita o
aumento da capacitância de um circuito quando aproximamos nossos dedos, que funciona como uma
das armaduras de um capacitor. Essa tecnologia possibilita a utilização de abordagem muito
interessante para se " ler" quando alguém toca no sensor. O simples toque dos dedos no sensor pode
ser aproveitado para comutar circuitos de diversas formas. A maneira mais tradicional, e não muito
conveniente, é a que aproveita a resistência de pele. Tocando simultaneamente em dois eletrodos,
uma pequena corrente passa através do dedo e é detectada pelo circuito.
Neste caso não existe vantagem técnica do sensor ótico sobre o capacitivo, pois são tecnologias
diferentes que podem ter a mesma aplicação, porem as especificações contidas no termos de
referência do edital, subitem 6.2.3 exige a utilização do sensor capacitivo.

III. CONCLUSÃO

4 – DO PEDIDO
Baseado na fundamentação legal requer:
a) Que seja julgado totalmente improcedente o recurso apresentado pela recorrente GEMELO DO
BRASIL DATACENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Termos em que
Pede e espera deferimento
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Francisco de Assis da Silveira
Procurador/ RG 9.824.329-9 SSP-SP
Campinas, 03 de Novembro de 2016
Fechar
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