
 

 

AO(À) ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA EMPRESA DE 

INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE S/A – 

PRODABEL. 

 

 

A/C Sr(a). Pregoeiro(a) e demais membros da equipe de apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

REF: Recurso junto à Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.04.000.716.20/30 

 

 

 

A licitante SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI EPP, inscrita no 

CNPJ: 15.510.770/0001-51, com endereço à Rua Marcos Tomazini, 145 – Londrina 

– Pr, telefone: (43) 3026-1561, e-mail: licitacao@gruposmartseg.com.br, já 

qualificada no procedimento licitatório retro mencionado, neste ato por sua 

representante legal conforme contrato social já anexado ao procedimento 

licitatório, na condição de licitante no certame em epígrafe, a tempo e modo 

respeitosamente vem perante Vossa Senhoria interpor o presente RECURSO 

ADMINISTRATIVO contra a decisão que indevidamente desclassificou a 

empresa ora recorrente, em flagrante ato em afronta às normas técnicas do 

Edital e em imenso prejuízo à Administração Pública já que a empresa ora 

recorrente apresentou o menor lance dentre as demais licitantes. 

 

mailto:licitacao@gruposmartseg.com.br


 

 

 

I. DOS FATOS. 

 

Como se extrai do procedimento licitatório, a empresa recorrente 

SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI EPP, cumpriu integralmente as regras 

editalícias não apenas para participar do certame, mas igualmente para ser 

declarada vencedora e então arrematar a licitação. 

 

Todavia, foi excluída/desclassificada e, assim, não tem outra saída 

a recorrente do que apresentar o presente recurso. 

 

 

II. DA IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR REGULAR E LEGAL A DECISÃO 

QUE DESCLASSIFICOU A RECORRENTE, DEIXANDO ASSIM COM QUE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CONTRATE JUSTAMENTE COM A 

RECORRENTE QUE TEVE O MENOR LANCE OFERTADO. 

 

 

II.1. Segundo a ata da sessão na licitação, a recorrente foi 

desclassificada “conforme laudo técnico acostado nos autos”, ou seja, porque não 

teria cumprido às condições técnicas estabelecidas em Edital, mais precisamente 

em razão de suposto “não atendimento ao item 5.9 das especificações técnicas,”. 

Vejamos a decisão de desclassificação contida na ata da sessão do certame: 

 

 

 



 

 

 

 

Mas tal fundamentação e decisão não procedem se 

corretamente analisados os documentos e propostas apresentada pela 

recorrente. 

 

 

II.2. Impugna-se o parecer da equipe técnica visto que o 

conteúdo que foi o utilizado como motivo/fundamento para a desclassificação 

objeto deste recurso não tem qualquer relação e pertinência com os produtos 

que foram ofertados na proposta por esta recorrente. 

 

Afinal, constou no laudo técnico que a ora recorrente teria 

descumprido o item 5.9 das especificações técnicas que diz: 

 
5.9 Possuir contato seco de relé para sinalização de falta de energia. 

 

Todavia, a empresa recorrente SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI – 

EPP apresentou equipamento que OBJETIVAMENTE e CRISTALINAMENTE atende 

ao solicitado no edital. Vejamos: 

 

Modelo ofertado: MODELO: UPS800 ACTION 1.1 / MARCA: MCM 

 

 

Em anexo apresenta a recorrente o CATÁLOGO TÉCNICO DO 

FABRICANTE no qual se comprova cristalinamente que o equipamento 

possui sim RELÉ e Sinalização de falta de energia ! Vejamos: 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

É possível constatar em trecho do catálogo abaixo, que as 

sinalizações oriundas e pertinentes da função que cabe ao Relé; são responsáveis 

pela identificação de falhas de energia, notamos ainda; a realização da comutação 

e inversão dos terminais elétricos, realizando assim a sinalização das mudanças 

das redes de energias ou até mesmo falhas destas. 

 
 
 



 

 

É valido salientar prezados que a definição que cabe a exigência 

informada não é o padrão das fabricantes de Nobreak explicitar tal informação, 

pois este é de sentido muito técnico, não sendo relevante a apresentação de 

funções oriundas do Relé; pois essas já tendem a ser características padrões do 

equipamento. 

 

 Portanto, no catálogo apresentado contém sim todas as 

informações a respeito do Relé em questão, utilizando de uma analisa mais 

aprofundada, é possível constatar suas funções elencadas para o NOBREAK, 

conforme trataremos abaixo: 

 

Podemos destacar as normas da ABNT NBR 6855:2009 / ABNT 

NBR 6856:1992 e NBR 05465 ABNT TB 19 16; aos quais expõem a função central 

do relé, especificadamente ao uso no que tange os produtos de conversão de 

energia. 

 

Em destaque as normas citadas, podemos elencar as seguintes 

informações: 

 

A utilização em dispositivos elétricos desempenhando contato 

sobre as modificações súbitas e predeterminadas em um, ou mais circuitos 

elétricos de saída; quando alcançadas determinadas condições no circuito de 

entrada, este responsável pelo controle do dispositivo. Assim, o relé não possui a 

função de interromper o circuito principal, mas sim de fazer atuar o seu sistema 

de manobra. 

 

Portanto, quando o equipamento é ligado a uma instalação, tem 

como função permitir o funcionamento de outros aparelhos conectados ao 

mesmo, ou em outro circuito elétrico que estejam ligados ao relé, devido a uma 

alteração nas condições do equipamento pela passagem da corrente elétrica. 

Funciona como uma chave automática comutadora que atua pela alteração de 

algumas variáveis predeterminadas como temperatura, corrente elétrica, ar e 

campo magnético. (grife nosso). 



 

 

 

Ocorre que quando a corrente elétrica percorre o equipamento 

sendo dá origem para um campo elétrico, o relé trabalha abrindo, fechando ou 

comutando, fazendo o dispositivo atuar. Quando a corrente é interrompida, o 

campo elétrico se anula, e os contatos realizam a comutação do sistema.  

 

O relé pode ser ligado a dois circuitos diferentes e fazer a 

comutação de cargas de um para o outro. De maneira genérica, os relés são 

usados para retransmissão de sinais, especialmente os eletromecânicos. (grife 

nosso). 

 

Conforme imagem abaixo, o Nobreak desenvolve a 

comutação dos circuitos em falta de energia ou falhas nos campos de 

energia, ou seja, nitidamente pode-se observar a função desenvolvida 

diretamente pelo (RELÉ). 

 

No funcionamento de um relé, na sua forma mais comum de 

aplicação permite tipos básicos de funcionamento, como:  

O relé fecha o circuito entre os terminais.  

O relé comuta a tensão que entra nos terminais. No exemplo em 

baixo mostra-se o circuito de funcionamento de um relé. 



 

 

 

 

 

Esta característica do relé, permite que ao receber energia com 

correntes muito pequenas, em relação à corrente que o circuito é controlado; 

possibilita o controle de circuitos, diretamente a partir dos dispositivos 

eletrônicos. 

 

O Tempo de comutação é o Intervalo de tempo entre a 

interrupção da alimentação da rede elétrica da concessionária e a entrada em 

funcionamento do sistema de outro Terminal de energia, em especifico ao 

nobreak, sendo oriundo pela comutação nos terminais de (REDE e Bateria); Os 

nobreaks não conseguiriam desempenhar sua função, na identificação de falhas, 

e ainda, realizar a comutação em tempo hábil, se este não estiverem equipados 

com o relé. 

 

A normas NBR 05465 ABNT TB 19 16, já citadas anteriormente, 

exigem que as comutações dos relés sejam realizadas na variação instantânea, 

por (contato), notoriamente o atendimento pleno do equipamento está explicito 

no equipamento apresentado. 

 

Ainda neste sentido o funcionamento dos sistemas de energia 

elétrica é utilizado com dois tipos de contatos; o SECO e MOLHADO; onde como 

característica primária todos os relés utilizados em sistema de Nobreak de 

comutação são os SECOS pois se trata de um sistema eletrônico, logo, está livre 

de tensão potencial. 



 

 

 

 

 

Figurativamente, podemos citar que um relê de comutação de 

matriz é normalmente ligado com todos os contatos secos; após a ligação dos 

contatos, o relé é energizado e se conecta um ponto de controle de verificação, 

ou um interruptor principal; através do qual a corrente primária é controlada, e 

justamente por esse controle, que o relé realiza a comutação.  

 

Portanto, o modelo ofertado possui tanto o Relé quanto o 

sinalizador de falta de energia, atendendo plenamente o exigido no edital 

na parte das especificações técnicas! 

 

Após comprovações apresentadas no presente recurso e que 

constam dos catálogos técnicos dos produtos, tem-se que a oferta/proposta da 

ora recorrente atende integralmente o edital! 

 

Portanto, conforme se vê, a recorrente cumpriu 

integralmente as regras editalícias e os produtos contidos em sua proposta 

atendem todas as exigências do Edital ! 

 

Sendo assim, se a recorrente está em TOTAL SINTONIA com 

a exigência clara e objetiva do Edital, então não há que se falar em 

desclassificação da recorrente. 

 

Por conseguinte, a decisão recorrida deve ser imediatamente 

reformada a fim de declarar a classificação da ora recorrente e, por 

conseguinte, tendo ela o melhor preço à Administração Pública (pois foi a 

menor oferta nos lances), então declarar que a ora recorrente é também a 

arrematante do objeto licitado ! 

 



 

 

 

 

II.3. Diante de todo este detalhamento, nota-se que o caso é de 

solução simples, objetiva e direta, sendo flagrante a necessidade de imediata 

reforma da decisão recorrida para se declarar a CLASSIFICAÇÃO da empresa 

recorrente! 

 

Frise-se que não há qualquer margem de discricionariedade a 

esta comissão licitante ou mesmo ao órgão licitante. O cumprimento das normas 

da lei 8666/93 e do edital desta licitação obrigam a autoridade pública a classificar 

a empresa recorrente já que sua proposta atende às determinações legais e 

técnicas contidas no Edital. 

 

Diferentemente não poderia ser, afinal, o art. 3º da Lei 8.666/93 

determina que é vedado aos agentes públicos admitir condições que restrinjam 

o caráter competitivo, devendo ater-se ao princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório e julgamento objetivo, nos termos legais:  

 

Art. 3º(...) § 1o  É vedado aos agentes públicos: I - admitir, 

prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 

ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em 

razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou 

de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 

para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto 

nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 

23 de outubro de 1991; 

 

Outrossim, estabelece a Constituição Federal, art. 37 que a 

Administração Pública deve obedecer aos princípios que servem como base 

também aos processos licitatórios: 

 



 

 

 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência (...).” 

 

 

Sendo assim, prezando o correto andamento do processo de 

licitação, em cumprimento aos princípios que o regem e na observância da 

premissa da supremacia do interesse público, entende-se que a parte recorrente 

foi indevidamente desclassificada e, portanto, deve-se rever tal decisão para 

declarar a regularidade da proposta da recorrente, classificando-a ao certame. 

Cabe ainda destacar que, nos artigos 3º, 41 e 55 da lei 

8.666/93, expressamente se refere ao princípio da legalidade que, por sua 

vez, está intimamente vinculado ao princípio da vinculação do instrumento 

convocatório – elementos dos quais o senhor pregoeiro não pode em 

hipótese nenhuma (nos limites do comportamento probo e legal) se 

distanciar ! 

 

Sobre os princípios da legalidade e da vinculação do instrumento 

convocatório, Maria Sylvia Zanella Di PIETRO. Direito Administrativo. 13São 

Paulo: Atlas, 2001, bem esclarece a respeito: 

 

Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do 

procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda 

tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a Administração não pode 

descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e 

classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de 

avalição constantes do edital. O princípio dirige-se tanto à 

Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, 

pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento 

convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem de apresentar a 

documentação exigida, serão considerados inabitados e receberão de 

volta, fechado, o envelope-proposta (art. 43, inciso II); se deixarem de 



 

 

atender as exigências concernentes a proposta, serão desclassificados 

(artigo 48, inciso I). 

Quando a Administração estabelece, no edital ou na carta-convite, as 

condições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro 

contrato, os interessados apresentarão suas propostas com base nesses 

elementos; ora, se for aceita proposta ou celebrado contrato com 

desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados estarão os 

princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois 

aquele que se prendeu aos termos do edital poderá ser prejudicado pela 

melhor proposta apresentada por outro licitante que os desrespeitou. 

Também estariam descumpridos os princípios da publicidade, da livre 

competição e do julgamento objetivo com base em critérios fixados no 

edital. 

No mesmo sentido é a lição de José dos Santos Carvalho Filho[3]: 

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e 

dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento 

devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é 

respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na 

via administrativa ou judicial. 

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a 

alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos 

interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, 

qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à 

impessoalidade e à probidade administrativa. 

 

O artigo 37 da Constituição Federal de 1988 é cristalino ao 

determinar que a Administração Pública deve reger todos os seus atos 

respeitando diversos princípios, dentre eles o da Legalidade e o da Eficiência.  

 

Neste sentido, não há qualquer outro caminho que não seja o 

estrito cumprimento da legislação (o que, aqui, inclui as regras do edital) e 

a busca pelo menor/melhor preço. 

https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/38383/da-importancia-do-principio-da-vinculacao-ao-instrumento-convocatorio#_ftn3


 

 

 

Portanto, não é dado à Administração Pública fazer o que quiser, 

devendo agir nos estritos termos da legislação. 

 

Ademais, importante destacar que o presente recurso e seus 

requerimentos têm acima de tudo o condão de fazer com que a lei seja cumprida. 

 

Neste viés, sabe-se que é dever do servidor público o cumprimento da 

lei face ao que é previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 ao 

dispor que “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

Observe-se que a mesma disposição quanto à obrigatoriedade de 

cumprimento do princípio da legalidade está também prevista na Lei nº 

8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) em seu artigo 4º que diz: 

“Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados 

a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são 

afetos.”. 

Ainda dentro do que dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, 

importantíssimo ainda destacar que o artigo 11 expressamente reconhece 

também como ato ilegal do servidor aquele que ofender os princípios da 

administração pública, especialmente a legalidade.  

Vejamos o que diz o citado artigo 11 da lei 8429/1992: 

 

“Seção III. Dos Atos de Improbidade Administrativa que 

Atentam Contra os Princípios da Administração Pública. 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que 

atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 



 

 

honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 

instituições, e notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 

ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 

ofício; 

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão 

das atribuições e que deva permanecer em segredo; 

IV - negar publicidade aos atos oficiais; 

V - frustrar a licitude de concurso público; 

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-

lo; 

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de 

terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 

medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 

mercadoria, bem ou serviço. 

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, 

fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela 

administração pública com entidades privadas.    (Vide 

Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)       (Redação dada 

pela Lei nº 13.019, de 2014)       (Vigência) 

IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de 

acessibilidade previstos na legislação.         (Incluído pela Lei 

nº 13.146, de 2015)       (Vigência) 

X - transferir recurso a entidade privada, em razão da 

prestação de serviços na área de saúde sem a prévia 

celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere, 

nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990.               (Incluído pela Lei nº 

13.650, de 2018)” 

 

Portanto, diante de tudo isso, vê-se que o provimento dos pedidos 

deste recurso não é apenas uma opção do servidor público, mas sim um dever 

legal quando se está de fronte às premissas fáticas e jurídicas para tal. 

Isto pois, cumprir a lei (e, portanto, respeitar os princípios da 

legalidade e da eficiência) é justamente fazer com que a decisão a ser 

tomada seja a mais justa, a mais correta e aquela que não extrapola os 

estreitos limites da legislação, do edital, etc, mesmo que para isso signifique 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas/2088-35.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas/2088-35.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art88....
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art103
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art103
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13650.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13650.htm#art3


 

 

ao órgão/empresa pública o reconhecimento do erro na decisão que 

favoreceu outra licitante. 

Nesta base de atuação dentro da legalidade, é o presente recurso. 

 

 

III. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 

Se tudo isso não bastasse, ainda deve-se considerar 

especialmente que além do preenchimento das condições do edital, ainda tem-

se que os equipamentos atendem os requisitos do edital e, acima de tudo, que 

este órgão/empresa licitante estará economizando significativamente. Afinal, 

além de não ser necessária a abertura de novo procedimento licitatório, ainda 

tem-se que a proposta comercial da ora recorrente foi a menor dentre todas as 

empresas que apresentaram seus lances, ou seja, a ora recorrente SCJ 

SEGURANCA DIGITAL EIRELI EPP é a melhor empresa a ser contratada para 

gerar maior economia à Administração Pública. 

 

O acima mencionado é confirmado pelo trecho da ata da sessão, 

a saber: 

 

 

 



 

 

 

Sendo assim, tendo sido a proposta da ora recorrente a mais 

vantajosa a este órgão/empresa licitante (já que apresentou o menor lance), 

atendendo assim plenamente ao disposto nos artigos 3º, 41 e 55 da lei 8.666/93 

que dizem:  

 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 

 

Diante do disposto na legislação e no edital, tem-se por 

absolutamente lícita e legal a conduta da recorrente SCJ SEGURANCA 

DIGITAL EIRELI EPP! 

 

Há ainda que recordar o ensinamento advindo da indispensável 

posição do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao afastar o formalismo exacerbado 

em detrimento da razoabilidade e do alcance da melhor proposta (que é a da 

recorrente SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI EPP) a esta empresa/órgão 

público licitante. Vejamos: 

 

Se de fato o edital é a “lei interna” da licitação, deve-se abordá-lo frente 

ao caso concreto tal qual toda norma emanada do Poder Legislativo, 

interpretando-o à luz do bom sendo e da razoabilidade, a fim de que seja 

alcançado seu objetivo, nunca se esgotando na literalidade de suas 

prescrições. Assim sendo, a vinculação ao instrumento editalício deve ser 

entendida sempre de forma a assegurar o atendimento do interesse 

público, repudiando-se que se sobreponham formalismos 

desarrazoados. Não fosse assim, não seriam admitidos nem mesmo os 

vícios sanáveis os quais, em algum ponto, sempre traduzem infringência a 

alguma diretriz estabelecida pelo instrumento editalício. (STF - RMS: 23714 

DF, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 

05/09/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 13/10/2000) 



 

 

 

Por conseguinte, a desclassificação é fruto de uma 

interpretação equivocada, devendo então ser imediatamente reformada – o 

que resta requerido – sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da 

vinculação ao instrumento convocatório. 

 

IV. DOS PEDIDOS. 

Diante do exposto, requerendo que seja exercido pela 

autoridade pública o juízo de mérito e de retratação, conforme prescreve o Art. 

109, § 4º da Lei 8.666/93, requer seja o presente recurso recebido e processado, 

bem como julgados procedentes todos os seus pedidos para o fim de DECLARAR 

a classificação da empresa (e sua proposta/lance) recorrente SCJ SEGURANCA 

DIGITAL EIRELI EPP, além de reconhecer que a mesma deve ser declarada a 

arrematante tendo em vista seu lance ter sido o menor dentre todos os licitantes. 

 

Por conta de todo o exposto, conclui-se cristalinamente que há 

motivos para que a decisão do(a) i. pregoeiro(a) que prejudicou a recorrente (e 

toda a Administração Pública – já que a empresa tem o menor lance e, portanto, 

a melhor proposta à Administração Pública) seja revista e, assim, seja reconhecido 

o equívoco da mesma tendo em vista o atendimento das normas editalícias 

pela recorrente pelos motivos retro expostos, prosseguindo-se o certamente 

na forma prevista em lei! 

Nestes termos e ciente da possibilidade de se recorrer ao 

Judiciário para se fazer cumprir a lei, por ser medida do mais estrito cumprimento 

da legalidade, requer deferimento do presente recurso apresentado. 

Londrina, 24 de setembro de 2020. 

 

  SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI EPP   Jossan Batistute 

                  Advogado OAB/PR nº 33.292 



SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA

UPS ACTION

INSTALAÇÃO

1- Verifique se a tensão de entrada do UPS corresponde à tensão 
da rede elétrica local e se a tensão de saída está de acordo com o 
equipamento a ser alimentado.

2- Conecte o cabo do UPS à tomada da rede elétrica.

3- Conecte o cabo de força dos equipamentos a serem 
alimentados nas tomadas de saída do UPS.

TERMO DE GARANTIA

PRAZO DE VIGÊNCIA

A MCM assegura ao comprador deste equipamento garantia contra qualquer defeito de 

material, peças ou componentes, além de eventuais defeitos de fabricação que 

porventura venham a ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sendo 3 (três) meses 

de Garantia Legal e 21 (vinte e um) meses de Garantia Contratual. A garantia da bateria 

nele inclusa, entretanto, é de 12 (doze) meses, sendo 3 (três) meses de Garantia Legal e 9 

(nove) meses de Garantia Contratual, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal 

de Venda ao Usuário.

EXTENSÃO E LIMITES DA GARANTIA

A garantia inclui a substituição de peças e componentes que, comprovadamente, 

apresentem defeitos de fabricação. Constatado o defeito, o consumidor deverá entrar em 

contato com uma das empresas participantes da Rede Nacional de Assistência Técnica 

MCM de sua preferência (www.mcm.ind.br).

Esta garantia se estende exclusivamente aos equipamentos fabricados pela MCM, não 

dando direito ao cliente de reclamar eventuais perdas ou lucros cessantes de outros 

equipamentos, motivados por defeito que estes apresentem.

A MCM declara sem efeito a garantia nas seguintes hipóteses:

 a) Se o defeito apresentado for ocasionado pelo consumidor ou por 

terceiros, estranhos à MCM;

 b) Se o equipamento sofrer danos por motivo de acidente, uso abusivo ou 

incorreto, sabotagem, queda do aparelho, água, incêndio, maresia, intempéries ou no 

caso de apresentar sinais de violações ou conserto por pessoa não autorizada pela MCM;

 c) Quando o equipamento MCM for conectado em uma rede elétrica 

diferente da especificada neste manual;

 d) Quando a potência consumida pelos equipamentos a serem alimentados 

for superior à potência nominal do equipamento MCM;

 e) No caso de adulteração ou rasura do número de série do equipamento 

MCM o qual também deve constar na Nota Fiscal de Venda ao Usuário;

 f) No caso de defeitos causados pelo desgaste natural do equipamento 

MCM.

Na ocorrência de quaisquer das hipóteses acima descritas durante a vigência da garantia 

contratual, as despesas e custos de frete referentes ao transporte de partes e peças para 

conserto nas empresas credenciadas à Rede Nacional de Assistência Técnica MCM, ou na 

própria fábrica, ocorrerão sempre por conta do proprietário do equipamento.

OBS.: Esta garantia só tem validade acompanhada da respectiva Nota Fiscal de Venda ao 

Usuário.

ATENÇÃO

1- Os Nobreaks da l inha Act ion foram desenvolvidos 
especialmente para alimentar equipamentos eletrônicos e de 
informática. Não são apropriados para alimentar equipamentos 
elétricos, tais como: refrigeradores, furadeiras, ventiladores, 
microondas, fornos elétricos e outros com motores CA.

2- Verifique se o modelo é o adequado para a sua aplicação. Para 
isso leia atentamente o manual do usuário e a etiqueta localizada 
na parte posterior do UPS.

3- Certifique-se se as potências dos equipamentos a alimentar 
podem ser suportadas pelo Nobreak.

4- Bom aterramento (menor ou igual a 5 ohms) assegura o 
funcionamento eficaz do Nobreak e maior proteção para seus 
equipamentos.

5 - Este produto utiliza bateria que possui substâncias nocivas à 
saúde e ao meio ambiente. Não deve ser jogada no lixo, 
encaminhar à uma assistência técnica credenciada para 
reciclagem.

CONEXÃO À REDE ELÉTRICA

TN F

Cabo de força Tomada de saída

(vista frontal)

FN

T

Controles Eletrônicos Eireli

Rua: Fini, 501 - Bairro: Boa Vista - CEP 37.540-000
Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil
Tel.: (35) 3471-2300
Site: www.mcm.ind.br

Indústria Brasileira

CÓDIGO: CAT2055_RA
REVISÃO: 04/12/2019

MANUAL DO USUÁRIO

RECICLÁVEL

Este  produto  utiliza  bateria  que  possui  
substâncias  nocivas  à  saúde  e  ao  meio  ambiente.  

Não  deve  ser  descartado  no  lixo  comum.

Este  produto  utiliza  bateria  que  possui  
substâncias  nocivas  à  saúde  e  ao  meio  ambiente.  

Não  deve  ser  descartado  no  lixo  comum.

!



SINALIZAÇÃO 

s

1- LED verde (       ): operando em modo rede.
2- LED vermelho (       ): operando em modo bateria.
3- LED amarelo (     ): operando em modo bateria e sobrecarga.

Sinalização luminosa:
LEDs verde e vermelho aceso: 
- Operando em bateria, indica proteção de curto circuito.
- Ao apertar o botão ON/OFF para ligar o UPS: indica que o UPS está 

sendo inicializado. O usuário deverá manter o botão pressionado até 

que o UPS emita 3bip´s.

LED vermelho piscando: indica proteção por bateria descarregada 

(bateria baixa). 

LED amarelo aceso: indica sobrecarga na saída.

Sinalização sonora: Quando o UPS iniciar a operação em modo 

bateria  será emitido um sinal sonoro intermitente em intervalos de 

aproximadamente 8 segundos.

PROTEÇÕES

1. Contra subtensão na rede elétrica;

2. Contra sobretensão na rede elétrica;

3. Contra descarga total das baterias;

4. Contra curto-circuito na saída;

5. Contra sobrecarga na saída;

6. Contra transientes na rede elétrica;

7. Contra transientes na comutação (filtro anti-bouncing).

5- Sistema de ventilação.
6- Saídas: 6 tomadas tripolares (padrão INMETRO NBR14136).
7- Fusível de rede (valor varia de acordo com o modelo).
8- Cabo de entrada: Plugue tripolar (padrão INMETRO NBR14136).
9- Conector para bateria externa.
10- Etiqueta de identificação do produto.

(1) Para garantir a autonomia média interna será necessário manter o equipamento ligado na rede 

elétrica por no mínimo 10 horas para carregar a bateria interna.

(2) O tempo de autonomia pode variar expressivamente conforme as condições de uso da bateria, de 

temperatura ambiente, do número de ciclos de carga e descarga, assim como da potência média e 

modo de operação dos equipamentos conectados ao UPS.

PAINEL TRASEIRO
UPS ACTION

4- Função Mute: Quando o nobreak 
estiver operando em modo bateria o 
mesmo emitirá um sinal sonoro. Para 
ativar a função mute e inibir o alerta 
sonoro pressione a chave do painel 
frontal por 3 vezes.

1 2

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas.

MODELOS

Tempo de comutação

Rendimento

Freqüência modo bateria

Forma onda modo bateria

Selada interna

Sinalização luminosa

Sinalização sonora

Tomadas de saída

115/127Vca 220Vca

220Vca ±9%

60Hz ±5%

LEDs no painel frontal

115Vca ±9%

0,7

90%

25 min.

Inclusa 2 unidades 12V/7Ah em paralelo

6 tomadas tripolares padrão INMETRO NBR 14136

UPS ACTION 800VA, 1200VA e 1500VA

 1.1 3.1

Ausência de rede (modo bateria)

800VA | 1200VA | 1500VA

Senoidal por aproximação

(Retangular PWM - Controle de largura de pulso)

S
A

ÍD
A

Tensão da rede 

Freqüência

Potência nominal

Tensão

Fator de potência*

B
A

T.
O

U
T

R
O

S
E

N
T.

Autonomia média (1)(2)

1.2

115/127Vca ou 220Vca

115Vca ±9%

≤8ms (contato por relé)

60Hz ±1%

6

5

9

10

4

UPS 1200 ACTION 1.15AUPS 800 ACTION 1.1 8A

UPS 800 ACTION 1.2

UPS 800 ACTION 3.1

3,15A

5A

UPS 1200 ACTION 1.2

UPS 1200 ACTION 3.1

4A

8A

UPS 1500 ACTION 1.2

UPS 1500 ACTION 3.1

5A

10A

10AUPS 1500 ACTION 1.1

Fusíveis de Entrada

PAINEL FRONTAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

APRESENTAÇÃO
O sistema de energia ininterrupta UPS, foi projetado baseado em vários 

anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de equipamentos 

para condicionamento de energia elétrica.
Foi desenvolvido especialmente para alimentar equipamentos eletrônicos 

como: Microcomputadores, Impressoras Inkjet, PDVs, PABX, Balança 

Eletrônica e Fax, utilizando tecnologia microprocessada para solucionar os 

mais críticos problemas de rede elétrica. Combina em um só produto as 

funções de Estabilizador de Voltagem e Nobreak garantindo alimentação 

estabilizada e livre de ruídos, mesmo durante a falta de energia elétrica. 

FUNCIONAMENTO
CIRCUITOS BÁSICOS
Estabilizador: Detecta as variações de voltagem na rede elétrica através de 

um sensor e aciona um sistema eletrônico de correção, mantendo a 

voltagem de saída estabilizada.

Inversor: Detecta as grandes variações ou interrupções de voltagem na 

rede elétrica, e alimenta instantaneamente as tomadas de saída com 

voltagem gerada à partir das baterias.

CIRCUITOS AUXILIARES
Recarga das baterias:
Quando o fornecimento de energia elétrica é normalizado, um sistema de 

recarga das baterias é acionado automaticamente. Possui sistema Battery 

Save, que evita a descarga total da bateria, preservando a sua vida útil.

Sinalização:
- Quando o UPS  estiver operando em rede, acenderá o LED (verde) no 

painel frontal indicando que a voltagem da rede está normal. 
- Quando o UPS estiver operando em bateria, acenderá o LED (vermelho) 

no painel frontal e será emitido um sinal sonoro pausado “bip”. Quando as 

baterias estiverem se aproximando do nível mínimo de carga, a freqüência 

do sinal sonoro aumentará conforme a queda do nível das baterias, 

indicando que o UPS se desligará em poucos segundos.
- Quando o UPS estiver operando em bateria em caso de curto-circuito na 

saída, o LED verde e vermelho ficará aceso.
- Quando o UPS estiver operando em modo bateria e for conectado na sua 

saída equipamentos que ultrapassem sua potência em 10%, o LED 

(amarelo) de sobrecarga no painel frontal irá acender e o UPS emitirá sinal 

sonoro “bip” por 20 segundos e em seguida desligará, indicando que o 

mesmo foi submetido à sobrecarga na saída.

Proteção: 
- Entrada: proteção contra sobretensão e subtensão com rearme 

automático e fusível de proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Caso 

ocorra a sub ou sobretensão o nobreak passa a operar em modo de bateria.

- Saída: quando o UPS está operando em modo bateria, possui proteção 

contra sobrecarga com tempo de desligamento e curto-circuito com 

desligamento instantâneo. Enquanto estiver operando em rede, possui  

proteção contra subtensão, sobretensão e curto.

Reinicialização automática:
Religa automaticamente o nobreak quando retorno da energia elétrica, 
dessa forma, os equipamentos conectados ao nobreak , por sua vez, serão 
religados. 

ÁREA PARA

ETIQUETA

CNPJ: 25.312.273/0001-00

Indústria Brasileira

BATERIA EXTERNA

ENTRADA DE
REDE CA

FU
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SISTEMA DE VENTILAÇÃO

S
A

ÍD
A

S
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7 898451 272311

UPS 1300 ONE 3.1

Cód.: UPS0221

Entrada: 115/127/220Vca aut.

Saída: 115Vca

Pot.: 1300VA

Freq.: 60Hz

Fusível: 6,3A 

N/S.: 99999WWYY00001
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*considerando somente o uso das baterias externas. Ao utilizar bateria(s) externa(s), considerar fator de potencia 0,5.

LICITAÇÃO - FABIANO
Realce

LICITAÇÃO - FABIANO
Realce

LICITAÇÃO - FABIANO
Realce

LICITAÇÃO - FABIANO
Realce

LICITAÇÃO - FABIANO
Realce

LICITAÇÃO - FABIANO
Realce
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licitacao@gruposmartseg.com.br

De: Rodrigo Terone <rodrigoterone.mcm@gmail.com>
Enviado em: quarta-feira, 16 de setembro de 2020 09:00
Para: licita1@gruposmartseg.com.br
Assunto: Nobreak Action
Anexos: Action.pdf

Mikael, bom dia. 
 
Tudo bem? 
 
Venho lhe enviar documento técnico referente ao nosso nobreak da linha Action. 
 
No que precisar fico a sua disposição. 
 
Atenciosamente, 
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