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CONTRARRAZÕES - PE 070-2021 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

AGEM - Junior Germano <junior@agem.com.br>
Sex, 19/11/2021 19:57
Para:  Jose Joaquim de Oliveira Vicente <jose.vicente@cps.sp.gov.br>
Cc:  Armando Natal Mauricio <armando.natal@cps.sp.gov.br>; GDS Gabinete da Superintendência <gds@cps.sp.gov.br>;
JUN SUZUKI <jun.suzuki@etec.sp.gov.br>; JORGESOPE@GMAIL.COM <JORGESOPE@GMAIL.COM>; f002@cps.sp.gov.br
<f002@cps.sp.gov.br>

AO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 070/2021
 
Prezado Sr. pregoeiro,  JOSE JOAQUIM, boa tarde
 
 
CONTRARRAZÕES:
 
Item 09 - WEBCAM
 
A AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA, devidamente qualificada nos autos do Pregão Eletrônico em
epígrafe, doravante denominada Licitante, vem à presença de V. Sas., vêm, respeitosamente, à presença de
V. Senhoria, apresentar, tempestivamente, suas CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO
Interposto pela empresa INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA , com base nas razões a expostas a seguir.
 
Item 09 - Webcam
 
FOR0703, que ofertou o produto C920s, não atende ao termo de referência
NÃO ATENDE: Cor�na de Privacidade Integrada
NÃO ATENDE: Logitech C920s e series Link: h�ps://www.logitech.com/pt-
br/products/webcams/c920s-pro-hd-webcam.960-001257.html - CORTINA REMOVÍVEL, sendo um
acessório, com risco de perda do acessório em salas de aula.

Logitech C920s PRO Full HD
Webcam com obturador de
privacidade
Comprar C920s Webcam. Possui clareza Full HD,
microfones duplos, correção automática de luz,
campo de visão de 78 graus, software de captura
compatível, obturador de privacidade e muito
mais
www.logitech.com

�
 
 

ATENDE: Logitech C925E Link: C925e  -h�ps://www.logitech.com/pt-br/products/webcams/c925e-
business-webcam.960-001075.html CORTINA INTEGRADA

Webcam para negócios Logitech
C925e de 1080p para

https://www.logitech.com/pt-br/products/webcams/c920s-pro-hd-webcam.960-001257.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/webcams/c920s-pro-hd-webcam.960-001257.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/webcams/c920s-pro-hd-webcam.960-001257.html
http://www.logitech.com/
https://www.logitech.com/pt-br/products/webcams/c925e-business-webcam.960-001075.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/webcams/c925e-business-webcam.960-001075.html
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videoconferências
Comprar a webcam C925e. Apresenta a
tecnologia de vídeo Rightlight 2, viseira de
privacidade deslizante integrada, campo de visão
de 78 graus, microfones omnidirecionais duplos,
codificação de vídeo H.264 e mais
www.logitech.com

�
 
OBS:  Segue ANEXO/PDF das CONTRARRAZÕES, da resposta do próprio fabricante, afirmando que o
único produto webcam da Logitech que possui cor�na de privacidade integrada é a C925E, e o vídeo
demonstra�vo, fazendo comparação �sica da C920s e C925e, comprovando claramente que a C920s,
não possui cor�na de privacidade integrada, e sim a única que possui é a C925e.
 
Atenciosamente,
 

 

https://www.logitech.com/pt-br/products/webcams/c925e-business-webcam.960-001075.html
https://www.logitech.com/pt-br/products/webcams/c925e-business-webcam.960-001075.html
http://www.logitech.com/
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AO SENHOR PREGOEIRO JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA VICENTE E COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 070/2021 – CEETEP 
 
 
 
 
CONTRARRAZÕES: 
 
Item 09 - WEBCAM 
 
A AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA, devidamente qualificada nos autos do Pregão 
Eletrônico em epígrafe, doravante denominada Licitante, vem à presença de V. Sas., vêm, 
respeitosamente, à presença de V. Senhoria, apresentar, tempestivamente, suas CONTRARRAZÕES 
AO RECURSO ADMINISTRATIVO Interposto pela empresa INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA , com 
base nas razões a expostas a seguir. 
 
 
1 - DO RECURSO DA RECORRENTE: 
 
A Recorrente insurge com alegações frágeis e infundadas, em uma tentativa inconsistente em 
desqualificar a decisão do certame em sua desclassificação, alegando que o seu produto webcam C920s 
atende. No entanto, tais alegações não merecem prosperar. 
Em respeito à ampla defesa e ao contraditório, respeitam-se as tentativas e argumentos da empresa por 
ora recorrente à respeito da decisão desta Comissão de Licitação, mas, conforme será exposto adiante, 
a insistência em apontar supostas irregularidades na condução do julgamento do certame. 
 
2 - DAS CONTRARRAZÕES: 
 
Vejamos: 
 
O modelo C920s ofertado pela Licitante, NÃO ATENDE, não possui CORTINA DE PRIVACIDADE 
INTEGRADA, podendo inclusive comprometer a segurança do ambiente em salas de aula com relação 
as imagens do ambiente já que esta cortina pode ser removida por qualquer usuário acidentalmente, as 
causas são inúmeras e podem até causar a perda da cortina privacidade, já que ela é um acessório que 
vem a parte da Webcam, sendo acessório removível, não sendo integrado ao equipamento, o edital é 
claro o equipamento deverá possuir "CORTINA DE PRIVACIDADE INTEGRADA" portando a C920s 
NÃO ATENDE. 
 
Cabe salientar, que fizemos diligência junto ao fabricante, para comprovar essa informação, em resposta 
do próprio fabricante, afirmando categoricamente que, o único produto webcam da Logitech que possui 
CORTINA DE PRIVACIDADE INTEGRADA é a C925e. 
 
Segue link em nuvem da diligência feita ao fabricante. 
https://drive.google.com/file/d/1GB7lodAfyCtTbfl8nBwoqiyg9oo1Ro_5/view?usp=sharing 
 
Leo Andako 
Sales Engineer | Video Collaboration - Logitech Brazil 
E-mail: landako@logitech.com 
Calendar:https://calendly.com/landako/reuniao 
 
Franklin Nascimento 
Sales Engineer | Video Collaboration - Logitech Brazil 
E-mail: fnascimento@logitech.com 
 
Esta informação pode ser verificada também junto ao site da Logitech no link da C920s 
https://www.logitech.com/pt-br/products/webcams/c920s-pro-hd-webcam.960-001257.html 

mailto:agem@agem.com.br
https://drive.google.com/file/d/1GB7lodAfyCtTbfl8nBwoqiyg9oo1Ro_5/view?usp=sharing
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Assim como pode ser verificado no site da Logitech no link da C925e, além do atendimento integral ao 
edital, principalmente no requisito técnico CORTINA DE PRIVACIDADE INTEGRADA sendo um produto 
superior, com mais tecnologia embarcadas. 
 
https://www.logitech.com/pt-br/products/webcams/c925e-business-webcam.960-001075.html?crid=34 
O modelo C925e possui a cortina de privacidade INTEGRADA, isso traz mais segurança ao ambiente e 
as pessoas, esta diferença entre os dois modelos, também traz a necessidade da vinculação ao 
instrumento convocatório e de isonomia no pregão. 
Uma vez solicitado no descritivo do processo com anuência da área técnica da secretaria e 
principalmente por haver entre os participantes empresas que atendem a 100% do solicitado, é 
obrigação da comissão que julga o processo aceitar somente o produto absolutamente correto ( COM 
CORTINA DE PRIVACIDADE INTEGRADA ) 
 
Vale lembrar que o produto de outro Licitante, também foi rejeitado pela área técnica, de forma acertada 
também, pelo mesmo requisito técnico, o produto não possui CORTINA DE PRIVACIDADE INTEGRADA 
 
Pregoeiro FOR0296 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI (VALOR NÃO 
ACEITO - ITEM 9) R$ 299,0000 Justificativa: Produto não possui cortina de Privacidade Integrada. 
04/11/2021 10:09:10 
Pregoeiro FOR0703 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA (VALOR NÃO ACEITO - ITEM 9) R$ 388,0000 
Justificativa: Conforme análise da área técnica o produto ofertado não possui cortina de privacidade 
integrada em divergência com o exigido no edital.05/11/2021 14:02:28 
 
3 - DOS PEDIDOS 
 
Por todo o exposto, requer seja dado provimento à presente contrarrazão, e torne sem efeito e recuse o 
recurso totalmente descabido interposto pela empresa INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA. 
 
Termos em que, 
Pede deferimento 
 
Vila Velha, 19/11/2021 
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AGEM - Alexandre Melo

De: Leo Andako <landako@logitech.com>

Enviado em: sexta-feira, 29 de outubro de 2021 12:24

Para: AGEM - Alexandre Melo

Cc: Franklin Nascimento

Assunto: Re: Informação Logitech c920

Bom dia Alexandre! 

 

Não, o único modelo com cortina de privacidade integrada é a C925e. 

 

Como pode ver no guia de usuário, da família C920 somente a C920s possui cortina de privacidade. 

E a cortina de privacidade é removível, de maneira que vem até separada da câmera em si dentro da caixa. 

 

pg. 19 

C920s: https://www.logitech.com/assets/65985/c920s-web-qsg.pdf 

 

Qualquer dúvida estou à disposição. 

Abs, 

  

Leo Andako 

Sales Engineer | Video Collaboration - Brazil  

E-mail: landako@logitech.com 

Calendar:https://calendly.com/landako/reuniao 

 

Suporte Pós-venda: https://prosupport.logi.com/hc/pt-br 

 

 

On Fri, Oct 29, 2021 at 12:09 PM AGEM - Alexandre Melo <alexandre@agem.com.br> wrote: 

Bom dia , Franklin e Andako 

  

Para sanar duvidas para o produto Logitech c920 existe algum modelo ou versão com cortina de privacidade 

integrada? 

  

Obrigado 
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Alexandre Melo   

alexandre@agem.com.br  

Mobile: +55 11 97647-0557 

     

 

Trade Office | Av. Presidente Itamar Franco 3840/403, Juiz de Fora / MG / BR 

CEP: 36.033-318, Brasil, BR – Direct MG (32) 3241-1547  - SP: (11) 4705-4212 

  


