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PREGÃO ELETRÔNICO nº. 002/2019 - CPL/ALAP  

Processo nº.  0372/2018 – PRESI/ALAP 

Referência: Pedido de Impugnação 

Impetrante:  TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA  

CNPJ: 79.345.583/0001-42 

 

Objeto:   Aquisição de equipamentos para infraestrutura de rede e prestação de 

serviços de suporte técnico continuado para atender às necessidades 

atuais da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, conforme 

quantitativo e especificações técnicas descritas no Termo de Referência e 

anexo I do Edital. 

  

ANÁLISE E JULGAMENTO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

 

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, a Assembleia 

legislativa do Estado do Amapá, através do seu Pregoeiro GEORGTON ROSA DE 

OLIVEIRA, nomeado pela portaria nº 2543, de 11 de julho de 2018, procedeu a análise 

e julgamento do pedido de impugnação impetrado pela empresa: TELETEX 

COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - CNPJ nº 07.366.769/0001-77. 

 

I – DAS PRELIMINARES 

 

Impugnação interposta, o consoante texto da peça refere-se a especificação 

do LOTE 01, ITEM 01 do Termo de Referência, anexo I do Edital, e os itens 08 do 

Termo de Referência e item 17 do edital, pela empresa TELETEX COMPUTADORES 

E SISTEMAS LTDA, CNPJ nº 07.366.769/0001-77, situada na BR-116, Linha Verde, nº 

12.500, Parolin, CEP 81690-200, Curitiba PR, devidamente qualificada na peça inicial, 

na qual, apresentam argumentos referente ao edital de Licitação na modalidade  Pregão 

Eletrônico nº 002/2019 – CPL/ALAP, com fundamento na Lei Geral de Licitações 

8.666/93. 

 

II - DA TEMPESTIVIDADE: 

 

Impugnação interposta tempestivamente, por meio eletrônico, o pedido foi 

enviado através do e-mail cpl.al.ap@gmail.com, no dia 08/03/2019, fls. 227 a 244, 02 

(dois) dias úteis antes da realização do certame, cabendo à administração julgar no 

mailto:cpl.al.ap@gmail.com
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prazo estipulado pelo §1º do art. 41 da Lei 8.666/1993, conforme podemos verificar, 

in verbis: 

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação 

por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido 

até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 

impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 

no § 1o do art. 113. 

 

Como o pedido foi realizado de forma tempestiva, amparado pelo § 2º do 

art. 41 da mesma Lei, será julgado dentro do prazo legal determinado por Lei. 

 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

.... 

§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação 

perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil 

que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, 

a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de 

preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso  (Redação dada pela Lei nº 

8.883, de 1994) 

§ 3o A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente. 

 

III – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

A Recorrente alega que o edital possui ilegalidades elencadas a seguir: 

 

¨... 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. 

... 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1


   

Julgamento - Pedido de Impugnação – PE 002/2019-CPL/ALAP                Página 3 de 9 

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... 

... 

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. 

 

Quanto ao subitem 8.1 do Termo de Referência e ao subitem 17.2 do 

edital, segue o seguinte questionamento: 

 

“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: 

... 

8 . 1 - 0  prazo máximo para entrega dos equipamentos referentes 

aos itens é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do 

recebimento da nota de empenho ou autorização de compra/ordem 

de serviço; 

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 
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em: 60 (sessenta) dias para o fornecimento do bem e recebimento 

definitivo e 36 (trinta e seis) meses de garantia. Veja-se: 

17.2. O prazo total de vigência do contrato será de 38 (trinta e oito) 

meses, compreendidos em: 60 (sessenta) dias para o fornecimento do 

bem e recebimento definitivo e 36 meses de Garantia, Assistência 

Técnica e Banco de Hora Técnica, contados a partir do recebimento 

definitivo do bem: 

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.” 

 

Em consequência a impetrante requer: 

 

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 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.” 

 

IV - DA ANÁLISE 

Preliminarmente, verificamos que a impugnação referente a especificação do 

item I do Lote I, versa sobre matéria eminentemente técnica. A despeito dos nossos 

conhecimentos, entendemos que a oitiva do setor responsável pela elaboração do 

Termo de Referência, sobre o assunto, qual seja, Divisão de Suporte Técnico, se 

pronunciasse.  

 

Chamada nos autos desta impugnação,  assim se manifestou a área técnica: 

 

“Os servidores blade, ou blade servers em inglês, estão se tornando cada 

vez mais populares. Trata-se de um formato que visa aumentar ainda 

mais a densidade dos servidores, permitindo o compartilhamento de 

componentes em comum, como discos ópticos e fontes de alimentação. 

Esses servidores são construídos para a montagem em prateleiras, assim 

como outros modelos de servidores, a diferença, no entanto, é que o 
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blade pode ser introduzido em um espaço menor devido ao seu design 

diferenciado, sendo uma solução para empresas que dispõem de pouco 

espaço para armazenar servidores e equipamentos em si, no entanto não 

somente a fabricante Dell, como diversas outras grandes empresas no 

mercado como HP, LENOVO e IBM seguem essa tendência (blade), 

lembrando que existem servidores blade de 4 ou mais lâminas.” 

No que tange à alegação no que se refere no edital, no Anexo I, Termo 

de referência, “Das especificações Técnicas e Valores do Objeto”, Lote 1, 

item 01 Edital, de que apenas a fabricante DELL possui tal recurso. 

Foram feitas pesquisa no mercado e foi constatado que existem outro 

fabricantes que possuem esse recurso, além disso, optou-se por essa 

modelagem de forma a atender plenamente às necessidades desta Casa 

de Leis, tanto quanto a tecnologia a ser implantada, quanto ao espaço 

físico existente para acomodar os referidos equipamento. Não é viável   o 

fornecimento dos equipamentos e seus respectivos módulos de maneira 

separada ou individualizadas. A questão envolve unicamente a 

adaptação dos modelos de negócios dos órgão público ao modelo de 

organização da presente licitação, o qual se mostrou plenamente factível 

e viável em função da resposta positiva dos fabricantes ao chamado para 

cotação feito por esta Casa de Leis.  

Outro ponto que merece destaque, é a decisão pelo arranjo dos 

itens em grupos ou lotes. Na verdade, sabe-se que é prática amplamente 

disseminada no mercado a produção pelos fabricantes de componentes e 

softwares de forma separada e somente para atender aos seus 

equipamentos, criando, nesse sentido, relação de exclusividade entre os 

equipamentos e seus softwares, o que determina condições de 

interoperabilidade. Diante desse cenário, de múltiplas possibilidades de 

configuração dos equipamentos e softwares, aliado à necessidade de 

agregar flexibilidade no momento de montagem da solução, e 

principalmente, pela imposição dos fabricantes de que os seus 

componentes e softwares operem exclusivamente com seus 

equipamentos.  O agrupamento dos itens em lotes ou grupos, é portanto, 

necessário ao perfeito provimento de equipamentos, softwares e 

componentes para pleno funcionamento da solução de segurança, do 

contrário, haveria risco real da não interoperabilidade entre, decorrente 
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das diferenças dos equipamentos de fabricantes diversos.” Ermano Sena 

Maduro – Chefe da Divisão de Suporte Técnico e Capacitação 

 

Imagens de modelos de brade: 
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Quanto ao questionamento referente ao subitem 8.1 do Termo de 

Referência e ao subitem 17.2 do edital, informamos que: 

 

O prazo para fornecimento do bem é de 30 (trinta) dias corridos, contados a 

partir da assinatura do contrato para o lote 01; do recebimento da nota de empenho ou 

autorização de compra/aquisição do setor responsável, conforme subitem 8.1 do Termo 

de Referência; que não deve ser confundido com o prazo total de fornecimento e 

recebimento definitivo do subitem 17.2 do edital, compreendidos em 30 (trinta) dias para 

o fornecimento e 30 (trinta) dias o recebimento provisório, instalação, testes iniciais dos 

equipamentos e recebimento definitivo. 

 

V - DA CONCLUSÃO 
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Conforme podemos observar ao norte, há modelos de PN BLADE fabricados 

e vendidos por outras fabricantes, que atendem as especificações do Termo de 

Referência, e essas especificações foram feita com base nos estudos técnicos realizado 

pelo setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, com o objetivo de 

resolver problemas de espaço físico e ainda, equipamentos modernos  que atendam as 

necessidades desta Casa de Leis. 

 

Se existe no mercado mais de um fabricante que atenda as necessidades da 

administração, características e especificações detalhadas pela Divisão de Suporte 

Técnico, não se caracteriza direcionamento, como podemos destacar no acordão 

2.383/2014 – TCU – Plenário, conforme relacionamos a seguir: 

 

“...em licitações para aquisição de equipamentos, havendo no mercado 

diversos modelos que atendam completamente as necessidades da 

Administração, deve o órgão licitante identificar um conjunto 

representativo desses modelos antes de elaborar as especificações 

técnicas e a cotação de preços, de modo a evitar o direcionamento do 

certame para modelo específico e a caracterizar a realização de ampla 

pesquisa de mercado.”  Acórdão 2.383/2014 - TCU – Plenário. 

 

Também podemos destacar o Acórdão 2.829/2015 – TCU – Plenário, em que: 

 

“(,,,) 20. A descrição do objeto de forma a atender às necessidades 

específicas da entidade promotora do certame não configura 

direcionamento da licitação, mormente quando não há no edital a 

indicação de marca específica e quando se verifica no mercado a 

existência de outros modelos que poderiam atender completamente as 

especificações descritas no edital” Acórdão nº 2.829/2015 – TCU – 

Plenário 

Conforme podemos destacar, a equipe  técnica responsável pela elaboração 

do Termo de Referência, antes de mais nada, efetuou pesquisa no mercado para 

encontrar o equipamento que mais se adeque as necessidades desta administração, 

levando em consideração o espaço fisico reduzido, tecnologias modernas e a 

quantidades de fornecedores que atendem as especificações técnicas. 

 

Informamos que devido aos questionamentos levantados quanto ao prazo 

curto para fornecimento, em virtude de alguns dos equipamentos serem importados,, 

será dilatado o prazo de fornecimento para 60 (sessenta) dias, por este motivo o 

certame suspenso até as devidas alterações sejão realizadas no Termo de Referência. 
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Nestes termos, as argumentações expedidas pela impetrante se mostram 

insuficientes para promoverem qualquer alteração nas especificações do item 

questionado, conforme destacado pelo chefe da Divisão de Suporte Técnico, e em 

virtude da necessidade de alteração de prazo para fornecimento do objeto,  decido: 

 

 

VI - DA DECISÃO 

 

Por todo exposto, após análise dos pontos vertidos em peça, conforme 

aduzido pela impugnante, bem como, peça elaborada pela Divisão de Suporte Técnico, 

exposta ao norte, este Pregoeiro no uso de suas atribuições, para no mérito, acolhe 

parcialmente o pedido de impugnação interposto, alterando somente os termos 

necessário para uma efetiva contratação por esta administração. 

 

Por estes motivos, o edital será republicado com as alterações necessários e 

a publicação do aviso cumprirá os prazos, conforme legislação vigente.  

 

Macapá – AP, 15 de março de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


