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PREGÃO N.º 095/2016 (PRESENCIAL) – COMPEL 

 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática (estação de trabalho tipo I), visando futuras 
contratações de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Municipal.   
 
IMPUGNANTE: LLM INFORMÁTICA LTDA 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 13/12/2016, às 11hs10min a Secretaria da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o pedido de 
impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, o Pregoeiro ressalta que o ora impugnante não atendeu ao pressuposto para que se proceda à análise do 
mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à representação da empresa ante a Administração 
Pública. Diante do exposto, a presente petição será respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 23.7 do edital: 
 

23.7  Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante LLM INFORMÁTICA LTDA, em síntese, que:  
 
a) "algumas das especificações trazidas no edital são totalmente desnecessárias e/ou subjetivas, de forma que a sua 
exigência apenas restringiria a concorrência injustificadamente e aumentaria os custos para a Administração Pública"; 
 
b) "Pode ser facilmente constatado através de pesquisa junto às empresas que fornecem equipamentos de informática 
no Estado da Bahia que poucas delas comercializam microcomputadores que mostrem o nome do fabricante na BIOS 
durante a inicialização". Informa, ainda, que  "tal exigência é totalmente inútil, e serviria apenas para restringir 
injustificadamente a competitividade, ferindo gravemente o princípio da isonomia entre os licitantes e aumentando os 
custos para o município, o que não se pode admitir"; 
 
c) "A potência mínima exigida para a fonte de alimentação do microcomputador é um requisito tão basilar que é seguro 
afirmar que não há nenhum órgão da administração federal, estadual ou municipal que tenha licitado sem estabelecer 
objetivamente este requisito"; 
 
d) "... a exigência de um software de gerenciamento de hardware desenvolvido pelo próprio fabricante é totalmente 
desnecessária e teria apenas o condão de impedir a participação de 99% das empresas no certame"; 
 
e) "...há grave ofensa ao princípio do julgamento objetivo ao não se estabelecer um valor mínimo para a potência da 
fonte de alimentação do equipamento que será licitado". 
 
DO PEDIDO 
 
O impugnante requer: 1) "seja excluído do edital a exigência de que o microcomputador exiba na BIOS o nome do 
fabricante durante a inicialização"; 2) "seja estabelecido um valor mínimo para a potência da fonte de alimentação do 
microcomputador, possibilitando a fiscalização de tal componente e homenageando o princípio do julgamento objetivo"; 
3) seja excluída do edital a exigência de software de gerenciamento, inventário e diagnóstico de hardware desenvolvido 
pelo próprio fabricante do equipamento". 
  
DO JULGAMENTO 
 
Em primeiro lugar, esclarecemos que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são definidas 
e encaminhadas à Comissão de Licitação pelo Órgão solicitante, motivo pelo qual, a presente impugnação 
foi encaminhada ao setor solicitante para avaliação, que foi respondido com as seguintes considerações 
abaixo: 
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"Sobre a personalização da BIOS não fere o princípio da isonomia ou razoabilidade sendo que outros 
licitantes que já venceram outros certames e apresentaram tal exigência; 
 
Devido aos questionamentos apresentados fica evidente que houve um erro de especificação relativos a 
especificação da potência da fonte de alimentação sendo ela um item importante para o funcionamento do 
equipamento; 
 
 Devido aos questionamentos apresentados fica evidente que houve um erro de especificação do software 
de gerenciamento sendo ele um item que não relevante a administração". 
 
 
DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com base no princípio 
da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 803/2007, das Leis Federais n.º 
10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 
 
1. Receber a impugnação ao Edital apresentada pela LLM INFORMÁTICA LTDA, dando tratamento apenas de 
esclarecimentos, já que não existe comprovação da representação da empresa e no mérito, 
 
2. Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o questionamento, mantendo suspensa a presente licitação para que seja 
revisto o Anexo I do Edital - Termo de Referência, mais precisamente a especificação do produto. 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 13 de janeiro de 2017. 
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