
 
Gramado, 01 de agosto de 2022.

À
Autarquia Municipal de Turismo Gramadotur
A/C Sr. Pregoeiro José Alberto Pereira S. Júnior

    Ref.: Edital de pregão nº 060/2022

ANGA PRODUTORA E FILMES LTDA. - ME inscrita no CNPJ nº 28.594.559/0001- 06, com sede na Av. Jú- lio de Castilho, 239 – sala 204, Bairro Centro, na cidade de Canela, CEP nº 956780-000, por seú representante legal, seú so- cio administrador, ANDRE6  LUI6S DE ANDRADE, brasileiro,  divorciado,  empresa- rio,  inscrito no RG sob nº 1128042627 SSP/ DI RS,  vem, respeitosamente,  na presença de V.  senhoria,  em tempo ha-bil  pelas regras e condiço: es estabelecidas no edital 060/2022, a fim de oferecer
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVOInterposto por pela empresa Ví-deo Transmissa:o, denominada RECORRENTE, pelos fatos e fúndamento a segúir expostos:

DOS FATOS:“A RECORRENTE alega em seú recúrso qúe as empresas participantes do prega:o eletroB nico, esta:o em desconformidade com os reqúisitos estabelecidos no edital, conforme itens do ANEXO 02:
1.1, 2.1 (Câmeras, Full HD, com transmissão híbrida)”Vemos nesse item a solicitaça:o das caBmeras, Fúll HD, “com transmissa:o hí-brida”, essa descriça:o, pode gerar diversas interpretaço: es diferentes.Uma delas e-  qúe a caBmera possúa dúas formas diferentes de transmissa:o.Por exemplo, ter a caBmera dúas saí-das de transmissa:o, úma com conector HDMI e oútra com conector HD-SDI.Qúal definiça:o de “hibrida” oú “hibrido”?Um exemplo mais comúm hoje em dia sa:o os chamados “eventos hí-bridos”, qúe e-  feito com pú- blico presencial e pú- blico via transmissa:o on line, isso qúer dizer, de dúas formas diferentes do pú- blico assistir o mesmo evento.
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Carros hí-bridos? Qúe possúem dúas formas diferentes de fúncionar, pode ser a combústa:o e ele- trico, por exemplo.Observando o projeto ba- sico (Anexo 06), no item “3.2.5 – 01 Switch, com oito 
entradas e duas saídas HD-SDI”, e-  solicitado úm eqúipamento, qúe chamamos de “Switch de corte”, onde as caBmeras solicitadas no item 3.2.1 do projeto ba- sico, va:o ser conectadas.Veja qúe esta-  sendo solicitado úm eqúipamento “com oito entradas e dúas saí-das HD-SDI”Enta:o trata-se apenas do meio qúe o sinal ví-deo vai chegar ate-  o “Switch”.A recorrente, coloca as especificaço: es de conetores em seú recúrso, qúe mostra claramente a diferença entre eles.Mas ha-  úma diferença de nomenclatúra na qúesta:o. 
“CONECTOR DE TRANSMISSÃO HÍBRIDO”, no “mascúlino”, e se procúrarmos dados te-cnicos sempre vamos encontrar o termo “conector de transmissa:o hí-brido” e na:o “transmissa:o hí-brida”, por se tratar de úm modelo de conector.Podemos destacar qúe ha-  múito tempo úsar úm “CONECTOR DE TRANSMISSAM O HI6BRIDO” deixoú de ser a ú- nica forma de levar úm sinal de ví-deo por “fibra óptica” ate-  a Switch.Existe no mercado conversores “SDI – Fibra Óptica e Fibra Óptica – SDI”, de va- rias marcas e modelos diferentes, qúe podem levar o sinal de ví-deo a mais de 300 metros de distaBncia com resolúça:o Fúll HD em alta qúalidade.Assim como cabos de “fibra o- ptica” com conectores HDMI, qúe pode levar o sinal com qúalidade e resolúça:o Fúll HD, em ate-  100 metros de distaBncia. E e-  considerado úm cabo hí-brido, pois e-  feito com “fibra óptica e cobre”.

“O Cabo HDMI Fibra Óptica Ativa (AOC) 4K 60Hz / 18Gbps de Alta Velocidade 
(50 Metros), também só chamado de Cabo Óptico Ativo (AOC) é a solução 
HDMI de longo alcance mais avançada e competitiva do mercado. Este cabo 
híbrido de fibra / cobre é mais fino, mais flexível e supera outros cabos de sua 
classe. O Cabo Fibra Óptica Hdmi 2.0 Ótico Ativo (AOC) suporta os padrões 
HDMI mais recentes, incluindo 4K@60HZ (4:4:4), anda ultra alta de até 
18Gbps, HDR, Áudio multicanal, EDID, CEC, DDC, HDCP2.2 e ARCO.”“https://www.emania.com.br/cabo-fibra-optica-ativo-aoc-hdmi-20-optico-ativo-4k-60hz-18gbps-de-alta-velocidade-50m-emania/p”
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https://www.emania.com.br/cabos-e-controles/cabos-para-cameras-e-filmadoras
https://www.emania.com.br/cabos-e-controles/cabos-para-cameras-e-filmadoras


E conectores BNC SDI tambe-m sa:o feitos para levar sinal Fúll HD em ate-  100 metros. Ha-  úma diferença de conector BNC e úm conector BNC SDI, assim como ha-  diferença entre cabo coaxial e cabo coaxial SDI. Sa:o diferentes em súa constrúça:o, no tipo de material empregado em súa constrúça:o, no tipo de isolamento do cabo.Um cabo coaxial normal úsado por exemplo em antenas residenciais na:o e-  capaz de transmitir úm sinal Fúll HD a mais de 10 metros sem qúe tenha falhas.
Outra alegação da RECORRNTE:

“Conforme item 4.3.1: 
É vedado à empresa se identificar no momento do preenchimento da 
proposta no Portal de Compras Públicas, em especial nos 
campos Modelo e Marca/ Fabricante, sob pena de sua 
desclassificação.”

Que esse item acima obriga as empresas a colocarem marcas e modelos 
de equipamentos no preenchimento das propostas, fato que não é 
verídico.

Em nenhum momento o edital diz que é obrigatório a colocação de marcas 
e modelos dos equipamentos.

O que faz a vencedora do pregão atender corretamente o que está sendo 
solicitado no projeto básico do edital, seguindo as especificações, é a 
correta fiscalização por parte do fiscal do contrato.

Pois a empresa vencedora pode colocar uma determinada marca e modelo 
na proposta do pregão e na hora de executar o trabalho colocar outro 
equipamento.E por fim, a RECORRENTE, nos termos qúe colocar em seú recúrso, diz qúe a ú- nica empresa qúe pode entregar úm trabalho com “qúalidade”, e-  ela.Todas as oútras seis empresas qúe esta:o participando do prega:o na:o sa:o capazes. Isso demostra úma clara arrogaBncia do RECORRENTE.
Atenciosamente,
André Luís de AndradeDiretor de Criaça:o/ Te-cnico
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