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CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

Prezados Senhores,

Encaminhamos anexo a nossa peça recursal referente ao Pregão mencionado acima para a vossa
análise, bem como a procuração.

Desde já agrademos e ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos

Atenciosamente,



AO ILUSTRISSIMO (A) PREGOEIRO (A) SR.(A) JOSE JOAQUIM DE 
OLIVEIRA VICENTE   DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 70/2021  
DO CTO. EST. EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA – CEETEP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A empresa de direito privado INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA, vem 
respeitosamente INTERPOR  RECURSO de forma tempestiva, CONTRA 
DECISÃO DO PREGOEIRO, inabilitou equivocadamente a INFORSHOP 
SUPRIMENTOS LTDA, sem base técnica qualquer, para o item 09 e  
consagrando a empresa AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA , que 
ofertou produto similar, inclusive do mesmo fabricante, sendo que ambos os 
modelos atendem perfeitamente a exigência do edital, conforme restará 
comprovado a seguir.  

  
  
1 – DOS FATOS 

 
O CTO. EST. EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA – CEETEP,, com sede na RUA 
DOS ANDRADAS, 140 SAO PAULO - SP 01208-000, São Paulo/SP,  abriu 
procedimento de compras, para registrar preços, para aquisição  de ITENS E 
EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO HÍBRIDO, em conformidade com as 
especificações técnicas constantes do Anexo I.1, e visando aquisições futuras  
pelos órgão  Participantes relacionados no Anexo I.2. Para entender o caso, 
basta focar na exigência do ITEM 9, quanto a interpretação rasa da 
administração, sem intencionalidade de prejudicar a requerente, porém  
impulsionada pelo CHAT, quanto a exigência da “CORTINA DE 
PRIVACIDADE INTEGRADA”  
   
 
 
 



 
 
 
 
2 – DA FUNDAMENTAÇÃO 
  
         Ao exigir “CORTINA DE PRIVACIDADE INTEGRADA” nas WEBCAM, como 
o próprio nome diz, o objetivo é bloquear imagens de vídeo, caso a WEBCAM 
seja por exemplo esquecida ligada etc. E nesse sentido as marcas e modelo 
 LOGITECH C920S  e o LOGITECH C925E, atendem na integra o edital, pois a 
exigência de “CORTINA DE PRIVACIDADE INTEGRADA”  são entregues nos 
dois equipamentos, ambas acionadas pelo dispositivo mais tecnológico do 
mundo, que é a ação humana, através do “DEDO”, é possível levantar ou 
baixar a “CORTINA DE PRIVACIDADE INTEGRADA” para o MODELO 
LOGITECH C920S. Quando falamos do LOGITECH C925E,  é nítida que a 
tecnologia utilizada para acionar a “CORTINA DE PRIVACIDADE INTEGRADA” 
é exatamente a mesma do modelo LOGITECH C920S , porém aqui cabe uma 
observação, as duas são ativadas com o movimento dos “DEDOS” (conforme 
figura abaixo). Outro ponto de destaque é quanto à interpretação de 
INTEGRADA, que corresponde a mesmo que incorporada, adaptada e incluida 
por óbvio o modelo LOGITECH C920S, possui em sua embalagem a referida, 
“CORTINA DE PRIVACIDADE INTEGRADA” que ao ser instalado, se incorpora 
tornando-se um único produto, ou seja, passa a ser integrado ao mesmo, e 
nesse sentido, diante das tecnologias disponíveis “O DEDO” para ativar a 
CORTINA DE PRIVACIDADE, a desclassificação da requerente foi no mínimo 
equivocada, pois não existe diferença tecnológica que justifique a 
desclassificação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Vejamos o processo de acionamento da CORTINA DE PRIVACIDADE 
INTEGRADA. 

A) Com o dedo basta levantar a CORTINA DE PRIVACIDADE 
INTEGRADA, conforme segue nas fotos para o modelo LOGITECH 
C920S. 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

B) Também com o dedo, ARRASTE DA DIREITA PARA ESQUERDA 
PARA UTILIZAR A CORTINA DE PRIVACIDADE INTEGRADA para 
o modelo   LOGITECH C925E. 
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Observe que se trata de uma questão meramente subjetiva, e a 
administração não terá qualquer prejuízo ao optar por um produto com 
CORTINA DE PRIVACIDADE INTEGRADA, que seja acionada de baixo para 
cima ou da esquerda para direita, todas com o “DEDO” não fazendo sentido a 
desclassificação da requerente, pois a mesma cumpre integralmente as 
condições do edital, integrando a “CORTINA DE PRIVACIDADE INTEGRADA” 
ao produto.  



Observe que o objetivo dos produtos são exatamente o mesmo e 
também não cabe aqui, caracterizar a vulnerabilidade, pois ambos possuem 
características de instalação didática, que não requer conhecimento especial, 
ou ainda insinuar aos usuários a responsabilidade de perdas de um produto 
que será totalmente integrado em sua instalação,  demonstrando ainda mais 
subjetividade, com intenção de interferir na decisão da administração. 

  
 

4 – DO PEDIDO 
  
Assim, diante de tudo ora exposto, a norma suprema das licitações e 

contratações públicas é a Constituição Federal, que possui preceitos e 
princípios de observância obrigatória a todas as pessoas, órgãos e entidades 
públicas,  objetivas, sendo situações inicialmente subjetivas, alvo de revisão, 
visando a correta interpretação. O caso em questão deixa claro, que a 
requerente fora desclassificada por interpretações desconexas da realidade 
objetiva, e nesse sentido a requerente vem respeitosamente, solicitar a 
retomada do item 09, com a sua reclassificação, pois o produto ofertado 
atende na totalidade a exigência do edital conforme lastreado anteriormente. 

 
 
Sem mais pede o deferimento 
 
 
  
São Paulo, 16 de novembro de 2021. 
 
 

 




