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À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 
Sr. Pregoeiro, 
 
 
 
REF.: EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO N. 002/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0372/2018 – 
PRESI/ALAP 
 
 
 

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob n. 79.345.583/0001-42, sediada na Rodovia BR 116, Linha Verde, nº. 
12.500, Parolin, Curitiba, Estado do Paraná, vem, respeitosamente, por seu procurador que 
adiante subscreve, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no item 3.5 do Edital e §§ 1º e 2º, do 
artigo 41 da Lei Federal n. 8.666/1993, e demais dispositivos aplicáveis, apresentar, IMPUGNAÇÃO 
ADMINISTRATIVA AO EDITAL, pelos fatos e fundamentos que se passa a expor. 
 
1. DA TEMPESTIVIDADE 
 

Primeiramente, deve-se enaltecer a tempestividade do presente pedido, eis que 
respeitado o prazo de 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para abertura do Pregão, previsto 
no item 3.5 do Edital de licitação. 

 
Assim, tendo em vista que a abertura do pregão está designada para o dia 

13/03/2019 (quarta-feira) o prazo para apresentar o pedido de impugnação encerra-se em 
11/03/2019 (segunda-feira). 

 
Sendo assim, demonstrada a tempestividade da presente impugnação, deverá 

este d. Órgão proceder com o seu recebimento e análise, nos termos da fundamentação exposta 
a seguir. 



 

BR 116 - Linha Verde, 12.500 | Parolin | 81690-200 | Curitiba | PR | Brasil | +55 41 2169-7777 | www.teletex.com.br Página 2 de 9 
 

 
2.  DA ILEGALIDADE CONSTANTE NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA, “DAS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E VALORES DO OBJETO”, LOTE 1, ITEM 01 DO EDITAL – DOS CRITÉRIOS 
E REQUISITOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
 

Ao saber dessa Ilustre Comissão de Licitação, a Impugnante decidiu por analisar 
o Edital e verificar suas condições para participação, contudo, ao avaliar seus requisitos, com o 
devido acatamento e respeito, verificou que o supracitado Edital se encontra eivado de vícios, o 
que impede a perfeita continuidade do processo licitatório, conforme será demonstrado a seguir. 
 

E de conhecimento de todos que existem inúmeros fabricantes de 
computadores e equipamentos de informática no mercado, sendo importante salientar que, 
dentre os recursos funcionais apresentados para cada um destes licitantes, existem pequenas 
diferenciações, ocorrendo ligeiras variações que são típicas de cada fabricante.  
 

Muitas vezes, alguns dos recursos que são diferentes entre estes fabricantes não 
agregam nenhum diferencial aos computadores e equipamentos de informática nos quesitos de 
gerenciamento, desempenho e qualidade, sem nenhuma perda de funcionalidade dos mesmos.  
 

Antes de publicarem seus editais e, embasados pela área de engenharia da 
informação, as Entidades Públicas elaboram um escopo com as especificações técnicas mínimas 
que o produto a ser adquirido deverá conter, de modo a garantir a segurança da contratação.  
 

Através da análise de especificação técnica para aquisição de computadores e 
equipamentos de informática, observa-se que as características técnicas solicitadas são baseadas, 
exclusivamente, para a Fabricante DELL, o que beneficiaria um único licitante. 

 
O fato da especificação se direcionar a um fabricante específico, constitui uma 

incongruência em relação à natureza dos processos licitatórios, que não pode pressupor qualquer 
tipo de direcionamento para determinada marca ou fabricante.  
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Portanto, ainda que desconsideremos qualquer análise técnica a respeito do 

mérito das características constantes na especificação técnica, o simples fato de constar no Edital 
especificação apta a demonstrar tal nível de direcionamento, já ́ se configura como um motivo 
suficiente para o pedido de impugnação.  

 
A irregularidade que ora se aponta e que, certamente, prejudica o 

desenvolvimento do processo licitatório, refere-se às exigências constantes no edital, no Anexo I, 
Termo de Referência, “Das Especificações Técnicas e Valores do Objeto”, Lote 1, Item 01 do Edital. 
Veja-se: 
 

 
 

Ocorre que, somente o equipamento do fabricante Dell possui a integralidade 
dos recursos constantes no referido item, ou seja, somente a DELL possui um equipamento híbrido 
de PN de Blade System e PN de Storage.  

 
O equipamento da fabricante DELL que possui a referida funcionalidade é o DELL 

VRTX, conforme datasheet da fabricante (Documento 1 em anexo) Veja-se: 
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Assim, os demais fabricantes de equipamentos, para possuir a mesma 
funcionalidade, devem utilizar uma composição de um PN de Blade System e um PN de Storage, 
ou seja, seriam necessário 2 (dois) equipamentos para suprir a função requerida.  

 
Portanto, verifica-se que a fabricante CISCO, uma das maiores empresas do 

ramo, não poderá participar da licitação, diante do direcionamento da licitação para somente a 
fabricante DELL, muito embora não exista justificativa técnica para tal exigência. 
 

Logo, com base na fundamentação exposta, a manutenção do Edital fere 
amplamente o princípio da igualdade e isonomia, pois beneficia somente a fabricante DELL. 

 
Em que pese a licitação pública seja orientada por princípios gerais de direito, e 

deve ser 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, 
constitui ela própria inquestionável princípio que informa e orienta a conduta da Administração. 
 

Veja-se que, da simples análise do acima exposto decorre a conclusão lógica de 
que as empresas aptas a participar do procedimento licitatório seriam somente algumas 
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específicas, nos termos já expostos, condição que não se coaduna com os princípios que regem a 
licitação. 

 
Certo é que o permissivo constante no item aqui discutido ocasiona não só 

desigualdade entre as empresas licitantes, mas o benefício de somente determinadas empresas. 
 
Por oportuno, os comandos do art. 37, XXI, da Constituição Federal e do art. 30 

da Lei 8.666/1993, muito embora tenham limitado a discricionariedade do administrador, restou-
lhe ainda ampla margem para definir, no caso concreto e guardada a pertinência devida. 

 
O referido art. 37, XXI, da Constituição Federal estatui:  
 
Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  
O que se pretende com a fundamentação acima exposta é demonstrar que o 

edital é desproporcional, limitando o acesso ao certame para apenas algumas empresas, o que 
nitidamente contraria os princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, retirando o 
caráter competitivo do certame. 
 
3. DA AFRONTA AO PRINCÍPIO GERAL DE LICITAÇÕES E DA PLURALIDADE DE LICITANTES E 
ISONOMIA  
 

Conjuntamente à ilegalidade acima apontada, o Edital, em sua exigência, afronta 
à obrigatória pluralidade de licitantes, retirando, inclusive, o caráter competitivo que deve ser 
inerente aos processos licitatórios. 
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Não há, pois, quaisquer dúvidas de que a irregularidade apontada afronta não só 
o princípio geral de pluralidade de licitantes e seu caráter competitivo, mas, também e 
especialmente, a própria Lei de Licitações.  
 

Veja-se que, sendo mantida a determinação impugnada, ocorrerá a limitação e 
direcionamento do feito para apenas algumas empresas específicas, sem justificativa técnica para 
tal. 
  

O princípio da licitação pública consagrado na Constituição tem em seu núcleo 
normativo o princípio da isonomia com vistas a assegurar igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com expressa previsão de que o procedimento licitatório somente sofrerá 
limitações relativas às exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações. 
 

A isonomia constitui princípio fundamental cuja inobservância descaracteriza o 
instituto da licitação pública e invalida o seu resultado seletivo, na exata medida em que a 
igualdade entre os licitantes, no dizer do saudoso Hely Lopes Meirelles: 

 
É o princípio primordial da licitação, pois não pode haver procedimento seletivo com discriminação entre participantes, ou com cláusulas do instrumento convocatório que afastem eventuais proponentes qualificados ou os desnivelem no julgamento. (Hely Lopes Meirelles, in Licitação e Contrato Administrativo, RT, 8ª ed.,p. 23).  
Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro:  
 
O princípio da igualdade constitui um dos alicerces da licitação, na medida em que esta visa, não apenas permitir à Administração a escolha da melhor proposta, como também assegurar igualdade de direitos a todos os interessados em contratar. Esse princípio, que hoje está expresso no art. 37, XXI, da Constituição, veda o estabelecimento de condições que impliquem preferência em favor de determinados licitantes em detrimento dos demais. (In "DIREITO ADMINISTRATIVO", Atlas, 17ª Edição, São Paulo, 2004, p. 303).  
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Refere, com peculiar propriedade, Eros Roberto Grau, que:  
 
Nas licitações, a competição assume duplo significado: fala-se, por um lado, em competição, como pressuposto da licitação, para indicar o universo dos possíveis licitantes de modo que dele não se exclua algum ou alguns licitantes potenciais; e cogita-se, por outro lado, da competição, compreendida como disputa, quando, assegurada a todos a oportunidade de concorrer à contratação, sendo-lhes garantidas idênticas condições no decorrer do procedimento. (EROS ROBERTO GRAU in Licitação e Contrato Administrativo, Malheiros, 1995, p. 15).  
Há que se ter presente que o objetivo da licitação é obter a proposta mais 

vantajosa à Administração Pública. Assim, no caso em questão, conforme já exposto, tendo em 
vista que o objeto do certamente só pode ser atendido por empresas específicas, vale dizer que o 
princípio da igualdade, ou da isonomia, deve ser observado antes e durante o desenrolar do 
procedimento licitatório. 
 

Não obstante à fixação de condições na qualificação do fornecedor, tais medidas 
restringem a participação nos procedimentos licitatórios, elas devem estar sempre em perfeita 
sintonia com o ordenamento jurídico, haja vista sua total conformidade com o comando expresso 
nos dispositivos constitucionais. 
 

Assim, a segurança jurídica dos contratos celebrados pelo Poder Público é um 
valor que tem sede Constitucional. Vincula, portanto, não apenas o legislador ordinário, mas 
também o aplicador e intérprete da lei, os quais jamais devem se furtar ao dever de velar pela 
aplicação dos princípios constitucionais inerentes aos procedimentos licitatórios. 
 
4. DO ERRO MATERIAL CONSTANTE NO EDITAL - EQUÍVOCO NO QUE SE REFERE AO PRAZO 
DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - ITEM 08 E ITEM 17 DO EDITAL 
 

Inicialmente, ressalta-se que a Impugnante apresentou, tempestivamente, 
pedido de esclarecimento, conforme faz prova com o Documento 2 em anexo. Ocorre que, até o 
presente momento, tal ponto não foi esclarecido pelo I. Pregoeiro. 
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Assim, primando pela celeridade do presente certame, a Impugnante requer a 

reedição do edital, conforme se passa a expor. 
 
No item 8.1 do Edital, “DO PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO”, consta que o 

prazo máximo para entrega dos equipamentos seria de 30 (trinta) dias. Veja-se: 
 

 
 

Em que pese o constante no item acima citado, no item 17, “DA VIGÊNCIA DO 
CONTRATO”, subitem 17.2 do Edital, consta que o prazo de vigência do contrato seria de 38 (trinta 
e oito) meses, compreendendo em: 60 (sessenta) dias para o fornecimento do bem e 
recebimento definitivo e 36 (trinta e seis) meses de garantia. Veja-se: 

 

 
 

Portanto, considerando que o prazo razoável para entrega de equipamentos de 
informática, que envolvem produtos importados, é de no mínimo 60 (sessenta) dias, requer a 
reedição do edital, para que passe a constar o prazo para entrega dos equipamentos de 60 
(sessenta) dias no item 8.1 do Edital. 

 
5. DO REQUERIMENTO  
 

Pelo exposto, ante as irregularidades apontadas no Edital de Pregão Eletrônico 
n. 002/2019, no que concerne ao permissivo ilegal para as exigências específicas do fornecedor 
que, sem justificativa técnica, direcionam para um único fabricante, e a divergência de 
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informações constante no item 8.1 e 17.2 do Edital, requer-se a imediata suspensão do processo 
licitatório, suspendendo-se o Edital, até sua reedição nos termos da Lei, a fim de que se retirem as 
exigências expostas na presente impugnação e que seja corrigido o erro material constante no 
Edital. 
 
   São os termos em que, 
   Pede deferimento. 
   Curitiba, 8 de março de 2019. 
 

 
                     ____________________________________ 

Teletex Computadores e Sistemas Ltda. 
Maria da Conceição Oliveira Silva 

Representante Legal 
 


