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RESPOSTA

 

PROCESSO N°  : 21.0.000000831-9

PREGÃO ELETRÔNICO Nº : 29/2021 - remarcação

ASSUNTO : Resposta a Impugnação formulada por TJC Importadora ao Edital

 

Versa o presente sobre impugnação ao Edital de Licitação, referente ao Pregão Eletrônico nº 29/2021, que tem
por objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de tecnologia da
informação de natureza permanente para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
 
1. RELATO SINTÉTICO
Trata-se de impugnação ao instrumento convocatório formulado por TJC Importadora, CPNJ nº 26.692.484/0002-51
alegando, em resumo que consta do edital a exigência que fornecedores interessados em participar da licitação devem
apresentar carta do fabricante e que tal exigência consta como habilitação.
Por fim, pugna pela alteração do Edital quanto à exigência de apresentar carta do fabricante exigida no termo de
referência.
 
2. DAS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE
 
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 lhe são correlatos (art. 3º da Lei de Licitações). 
Assim, conclui-se que é dever da autoridade zelar pela legalidade, eficiência, moralidade, economicidade, probidade,
razoabilidade, proporcionalidade e outros valores prestigiados pelo sistema normativo e se tal procedimento apresentar
qualquer irregularidade deve referida autoridade se pronunciar.
 
3. ANÁLISE
Preliminarmente, cumpre-nos destacar que a elaboração do Instrumento Convocatório do Pregão Eletrônico em tela
foi realizada de acordo com as  especificações do setor demandante e tendo em vista que as razões de impugnação são
de natureza específica da Diretoria de Tecnologia da Informação , destaco, que os autos foram remetidos,  e que a
referida Diretoria de TI considerou os requerimentos interpostos improcedentes. 
Cumpre informar que os aspectos impugnados são totalmente técnicos e que, portanto, a Pregoeira buscou subsídios
para o seu julgamento na área técnica  responsável pela elaboração das especificações e exigências pertinentes. O
convencimento da Pregoeira formou-se nos quesitos técnicos com base exclusivamente nas explicações fornecidas.
Cabe a esta pregoeira a transcrição  na integra da manifestação da Diretoria de Tecnologia da Informação, vejamos :
" De início, é necessário destacar que as especificações técnicas mínimas contidas no Termo de Referência compõem
um rol de elementos uniformes que buscam compatibilizar os aspectos técnicos, com os requisitos de segurança,
funcionalidade e adequação à necessidade da Administração. Nesse sentido salientamos que não há indicação de
marcas e que a BIOS – programa básico de inicialização e integração do equipamento com a placa mãe – é um



componente fundamental à adequada homogeneidade e integração de funcionalidades (controle dos dispositivos e
periféricos do equipamento como um todo).
Os fabricantes que possuem BIOS própria ou direitos de copyright sobre ela detém o domínio da tecnologia para sanar
quaisquer eventuais problemas técnicos que ocorram com o equipamento. Dessa forma, o objetivo da aquisição de
microcomputadores e computadores portáteis que embarquem em sua plataforma a BIOS de mesmo fabricante (ou
com direitos de copyright) visam a minimizar possíveis problemas de incompatibilidade de hardware e baixo
desempenho, garantir a procedência dos componentes e softwares embarcados e garantir o suporte e a qualidade
mínima esperada dos equipamentos diante da criticidade envolvida em sua aplicação e dos elevados custos diretos e
indiretos advindos da recorrência de falhas e defeitos.
Destarte, vejamos: se um dado fabricante não possui domínio técnico sobre um componente ESSENCIAL
(fundamental) ao funcionamento e integração lógica de seu equipamento de modo a poder garantir, dentre outros
aspectos, que este atenda aos requisitos de qualidade desejados pela Administração, por não considerar tal aspecto
relevante, é fato que tal fabricante não se encontra apto a fornecer seu equipamento à Administração. Comumente,
equipamentos que fogem a este critério são máquinas “montadas” sem padronização, assim entendidas como aquelas
para as quais uma empresa adquire peças de vários fabricantes no mercado para compor (montar) um equipamento.
Sendo que estes equipamentos não passam por um processo produtivo padronizado, desenvolvido com o foco na
qualidade e em testes exaustivos para obter o melhor desempenho, reparabilidade e durabilidade possíveis.
As máquinas “montadas” não possuem um padrão de produto, o que pode dificultar a manutenção e diagnóstico de
problemas que envolvem hardware e principalmente a sua durabilidade. Lembrando que os equipamentos solicitados
são para uso corporativo, o que requer que tenham desempenho, confiabilidade e procedência como garantia de uma
boa prestação de serviços.
Por fim, cumpre registrar que as especificações técnicas mínimas previstas no Termo de Referência (I) não
estabelecem qualquer discriminação desvinculada do objeto da licitação; (II) não contém exigências desnecessárias e
que não envolvam vantagem para a Administração; (III) não impõe requisitos desproporcionais à necessidade da
Administração; e (IV) não contém discriminação ofensiva à valores legais ou constitucionais.
A Defensoria Publica do Estado do Tocantins busca no mercado uma solução tecnicamente viável e eficiente para a
Administração. Os requisitos exigidos no edital são necessários, relevantes, razoáveis e estão bem fundamentados e
justificados no processo. Não é objetivo da Administração acomodar, nas licitações públicas, toda e qualquer solução
em torno do objeto pretendido, mas garantir uma ampla concorrência em torno do atendimento de suas necessidades, o
que foi alcançado no edital ora impugnado.
O princípio que refuta a restrição ao caráter competitivo não é absoluto, representando essencialmente a expressão
sintetizada de uma orientação vista em caráter de generalidade, a admitir, por óbvio, preferências técnicas que visem o
atendimento ao interesse da Administração, como é o caso. Esse é o entendimento da doutrina jurídica e da
jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo dos Acórdãos nº 3.274/2011 e 1.890/2010.
Ao passo que entendemos que serão considerados aderentes ao requisito do item 3, subitem 2.1 dos itens 1, 2, 5 e 6 os
equipamentos que ofertarem BIOS do mesmo fabricante do equipamento ou que o fabricante comprove possuir
direitos de copyright sobre a BIOS (sendo admitido, inclusive, regime OEM se o fabricante dever os direitos de
copyright sobre a BIOS), conforme descrito, registramos que durante a fase de planejamento da contratação,
constatou-se que diversos fabricantes atendem as especificações exigidas no Edital e, consequentemente, muitos
outros fornecedores/representantes estão aptos a participar do pregão, possibilitando ampla concorrência. Evidencia-
se, portanto, que as especificações do Edital, ao contrário do afirmado pela impugnante, não caracterizam restrições
indevidas à ampla concorrência. Verificamos também que em licitações cujos editais continham requisito idêntico,
diversos fabricantes distintos sagraram-se vencedores. "
 
Após a manifestação do setor responsável pela elaboração do termo de referencia, de onde extrai-se a exigência,  que é
o objeto do questionamento pela recorrente, julgo interessante algumas considerações adicionais.
Cumpre esclarecer que conforme manifestação do setor demandante,   a exigência supracitada trata-se de condição
técnica, e será observada no momento da análise  das  especificações do objeto ofertado, não sendo exigida das 
empresas como documento de  habilitação no certame.
Os documentos de habilitação exigidos pela pregoeira, em nenhum momento superaram aqueles previstos na
legislação vigente. 
Assim, a alegação por parte da requerente na qual somente empresas que apresentarem a declaração do
fabricante  poderão participar do certame não procede.
É importante destacar que em procedimento licitatório todas as exigências estão subordinadas, além de outros, aos
princípios da razoabilidade e da  proporcionalidade. As exigências não podem ultrapassar os limites da razoabilidade e
estabelecer cláusulas desnecessárias e restritivas ao caráter competitivo. Devem restringir-se apenas ao necessário para
cumprimento do objeto licitado, para que Administração busque a contratação mais eficiente e vantajosa, tanto em



termos de economicidade como de qualidade. 
No caso concreto objeto da presente impugnação, o  setor demandante  manifestou-se no sentido de não acolhê-
lo.  Isso porque, restou claro e evidente que a  exigência no momento da análise da especificação técnica
é importante para a Administração, visando  garantir que os produtos ofertados atendam às normas, garantindo
aquisições eficazes e econômicas.
Aqui vale frisar novamente o que foi considerado pelo setor demandante em sua manifestação, quando falamos em
 restrição ao caráter competitivo , que  não é absoluto, representando essencialmente a expressão sintetizada de uma
orientação vista em caráter de generalidade, a admitir, por óbvio, preferências técnicas que visem o atendimento ao
interesse da Administração, como é o caso. Esse é o entendimento da doutrina jurídica e da jurisprudência do Tribunal
de Contas da União, a exemplo dos Acórdãos nº 3.274/2011 e 1.890/2010.
As especificação do objeto  foram debatidas pela área requisitante, na fase interna. Trata-se de ato discricionário
da Administração Pública, que conhece suas   demandas.  Portanto, é a Administração Pública a legitimada a decidir a
melhor maneira para a satisfação de seus interesses.
Diante disto, vamos nos valer  das lições do mestre Marçal Justen Filho:

 
A atividade administrativa, ao longo da licitação, reflete o exercício de competências 
criadas e disciplinadas por lei. Mas pode a lei tanto disciplinar antecipadamente de
modo 
exaustivo o conteúdo e as condições da atividade administrativa (competência
vinculada) 
como atribuir ao agente estatal uma margem de autonomia de escolha em face do caso 
concreto (competência discricionária). 
... 
Já a competência discricionária envolve uma disciplina legal não-exaustiva. O agente 
recebe o poder jurídico de escolher entre diversas alternativas, incumbido-lhe realizar
uma 
avaliação quanto à solução mais satisfatória para o caso concreto. 
... 
Reservou-se à Administração a liberdade de escolha do momento da realização da 
licitação, do seu objeto, da especificação, de condições de execução, das condições de 
pagamento, etc. Essa competência discricionária exercita-se no momento preparatório e 
inicial da licitação. Uma vez realizada essas escolhas, exaure-se a discricionariedade e
não 
mais pode ser invocada – ou mais corretamente, se a Administração pretender renovar o 
exercício dessa faculdade, estará sujeita a refazer toda a licitação. (JUSTEN FILHO,
Marçal.
Pregão: comentários à legislação do pregão comum e eletrônico. São Paulo: Dialética, 
2013) (grifos nossos)

Cabe à Administração Pública, utilizando-se das prerrogativas que lhe são conferidas diante do poder discricionário,
decidir qual a melhor maneira de alcançar seus objetivos institucionais, sendo de sua competência a definição de todas
as exigências do instrumento convocatório. 
Pode-se afirmar que a Administração Pública, ao definir o objeto, a especificação, requisitos de participação ou os
critérios de seleção do vencedor no instrumento convocatório exerce seu juízo de conveniência e oportunidade,
conferido por Lei
Com efeito, a qualidade e excelência dos objetos serão aferidas pelas especificações mínimas do equipamento e do
que dele se espera, de sorte que o cerne é o resultado efetivamente pretendido, a despeito da marca ou modelo do
equipamento.
 
4. CONCLUSÃO
Diante do exposto conheço impugnação, mantendo, contudo, incólume o instrumento convocatório, nos termos da
motivação supra.
A resposta será publicada no site oficial da Defensoria Pública do Estado e no portal de compras governamentais –
Comprasnet.
 

Palmas,  06 de dezembro de 2021.

 



Andreia Machado R. Silva
Pregoeira
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