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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO N.º 077/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 

OBJETO: Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática (estação de trabalho tipo I, 

tipo II, tipo III, tipo IV e All In one), visando futuras contratações de acordo com a necessidade e 

conveniência da Administração Municipal. 

 

IMPUGNANTE: PR NET INFOR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA. 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

No dia 10/11/2017, às 01h03min, através do e-mail: compelpmc@gmail.com a comissão recebeu o pedido 

de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  

 

PRELIMINARMENTE 

 

Em preliminar, a Pregoeira 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, não protocolou a impugnação na COMISSÃO 

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL. Diante do exposto, a presente petição será 

respondida como esclarecimento. 

 

Subitem 23.3.1 do edital: 

 

23.3.1 A impugnações e recursos deverão ser protocolados na COMISSÃO CENTRAL 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL, dirigida ao (a) Pregoeiro (a), no endereço: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RUA FRANCISCO DRUMOND, S/N°, 

CENTRO ADMINISTRATIVO, PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TÉRREO, 

CAMAÇARI, BAHIA, CEP: 42.800-970, no horário de atendimento das 8h às 14h. 

DOS FATOS 

 

Insurge-se a Recorrente PR NET INFOR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA  em breve síntese que: 

 

1) (...) no edital 077 contém nas especificações das estações de trabalho dos lotes 1, 2, 3 e 4 a 

seguinte informação:  

 

"SISTEMA OPERACIONAL: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM LICENÇA DE SISTEMA 

OPERACIONAL, WINDOWS 10 PROFESSIONAL OEM OU SUPERIOR INSTALADO"; Entendo que: um 

sistema operacional é o software ou programa mais importante que é executado em um computador, é ele 

quem dá a possibilidade de usarmos e dar ordens ao mesmo(...)  Segundo o artigo 3º da LEI FEDERAL Nº 

8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, o objetivo da Licitação é a “seleção da proposta mais vantajosa para a 
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administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável”, com base no menor preço 

apresentado pelas licitantes, independente, da marca e/ou qualidade do produto que será ofertado. Então, 

por que o edital condiciona a compra dos equipamentos que contenham o Sistema Operacional da 

Microsoft Windows, uma vez que o governo federal, por exemplo, adota o Software Livre brasileiro 

chamado Linux? (...) (...) Inovação Sistema operacional GNU/Linux são usadas pelas entidades federais 

para montar a infraestrutura de Internet/Intranet (...) 

 

(...)  Com isso, o edital não cumpri com a LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, que regulamenta o 

 
 

Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui 
normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências, pois, a administração 
pública condicionando o Sistema Operacional da Microsoft 
Windows, “ESCOLHE MARCA” ferindo o artigo 15, 
parágrafo 7, inciso 1.  
“§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:  
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem 
indicação de marca ”.  

 

2 (...) no edital 077 contém nas especificações das estações de trabalho dos lotes 1, 2, 3 e 4 a 

seguinte informação:  

 

"(COMPATIBILIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DA IMPRESSÃO DAS PÁGINAS PERTINENTES DO 

WINDOWS HCL (HARDWARE COMPATIBILITY LIST)".  

Entendo que: O HCL é a Lista de Compatibilidade de Hardware do Windows Vista (HCL) é uma lista de 

dispositivos de hardware que passaram com sucesso os Testes de Compatibilidade de Hardware. Todo o 

hardware no HCL funciona com o Windows Vista. O hardware não incluído no HCL não está garantido para 

funcionar com sucesso no Windows Vista. A instalação do Windows Vista em um computador com 

hardware que não esteja na HCL pode fazer com que a instalação falhe ou pode causar problemas após a 

instalação. Fonte: http://www.microsoft.com/technet/windowsvista/evaluate/hardware/default.mspx. Ao 

exigir o HCL dos equipamentos, a administração pública faz uma compra casada com o Sistema 

Operacional da Microsoft Windows, pois a escolha desta certificação direciona a compra dos 

equipamentos, para 1 ou no máximo dois licitantes que já possuem a certificação dos equipamentos 

solicitados, retirando a possibilidade de ampliação dos interessados, que por consequência, possibilitará a 

queda significativa dos preços, via concorrência. Assim, o edital lesa o erário público, além de ferir o artigo 

3º da LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, no critério de impessoalidade.  

 

 
“Art. 3º. 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”. 
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3 (...) no edital 077 contém nas especificações das estações de trabalho dos lotes 1, 2, 3 e 4 a 

seguinte informação:  "(COMPATIBILIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DA IMPRESSÃO DAS 

PÁGINAS PERTINENTES DO WINDOWS HCL (HARDWARE COMPATIBILITY LIST)".  Entendo que: Se 

o HCL é uma lista de dispositivos de hardware que passaram com sucesso os Testes de Compatibilidade 

de Hardware. Todo o hardware no HCL funciona com o Windows Vista. Então, serão aceitos os HCL dos 

principais componentes do equipamento, tais como: Processador Intel ou AMD, Placa mãe e Hd, pois são 

os três principais componentes que garantem o funcionamento com sucesso no Windows Vista.  Se o meu 

entendimento estiver “CERTO”, nos itens 1 e 2, então o edital fere a LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE 

JUNHO DE 1993, peço IMPUGNAÇÃO para que seja ajustado retirando a obrigatoriedade do Sistema 

Operacional da Microsoft Windows e do HCL.  Se o meu entendimento estiver “CERTO”, nos itens 3. 

Solicito apenas esclarecimentos. (...) 

 

DO PEDIDO 

 

A impugnante requer: “ (...) IMPUGNAÇÃO para que seja ajustado retirando a obrigatoriedade do Sistema 

Operacional da Microsoft Windows e do HCL. (...)  ” 

 

DO JULGAMENTO 

 

Inicialmente, esclarecemos que a COMPEL buscou confeccionar um edital com base no Termo de 

Referência elaborada pela Secretaria solicitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse público, 

em conformidade com os ditames legais e visando obter a proposta mais vantajosa. 

 

A Pregoeira, buscando subsidiar o julgamento da presente impugnação/esclarecimento, encaminhou o 

requerimento para a análise da Coordenação Central de gestão de Contratos (CGC) da Secretaria da 

Administração (SECAD), órgão solicitante da licitação supramencionada e responsável pela confecção do 

Termo de Referência, que respondeu o requerimento da conforme a seguir: 

 

 
ESCLARECIMENTOS  
 

 

1 - SISTEMA OPERACIONAL 
 

Em relação ao questionamento que o edital condiciona a compra dos equipamentos que contenham o 

Sistema Operacional da Microsoft Windows, uma vez que o governo federal, por exemplo, adota o 

Software Livre brasileiro chamado Linux. - Pelo representante da SECAD foi dito:  “ Em relação a 

solicitação de Sistema Operacional Windows é o sistema que a Prefeitura já utiliza a vários anos em sua 

plataforma de uso, não podendo ser um sistema Free. A INSTITUIÇÕES POSSUI SOLUÇÕES QUE 

NECESSITAM DO SISTEMA OPERACIONAL INDICADO, SENDO ASSIM, O ESPECIFICADO NO 

EDITAL DEVE SER ATENDIDO”. 

 

2 - COMPATIBILIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DA IMPRESSÃO DAS PÁGINAS PERTINENTES 

DO WINDOWS HCL (HARDWARE COMPATIBILITY LIST):  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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Em relação ao questionamento ao exigir o HCL dos equipamentos Pelo representante da SECAD foi 

dito: “Saliento que a exigência de certificação HCL não caracteriza direcionamento por marca pelo fato de 

que em breve consulta ao site pertinente da certificação, pode-se encontrar mais de 900 (novecentos) 

microcomputadores com certificação de compatibilidade com o Windows 10 Pro 64bits conforme solicita o 

edital, sendo que grande parte dos fabricantes comercializam no Brasil e/ou são marcas nacionais.” 

 
3  - COMPATIBILIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DA IMPRESSÃO DAS PÁGINAS PERTINENTES 

DO WINDOWS HCL (HARDWARE COMPATIBILITY LIST):  

 

Em relação ao questionamento serão aceitos os HCL dos principais componentes do equipamento, tais 

como: Processador Intel ou AMD, Placa mãe e Hd. Pelo representante da SECAD foi dito: “Saliento que 

a exigência de certificação HCL não caracteriza direcionamento por marca pelo fato de que em breve 

consulta ao site pertinente da certificação, pode-se encontrar mais de 900 (novecentos) 

microcomputadores com certificação de compatibilidade com o Windows 10 Pro 64bits conforme solicita o 

edital, sendo que grande parte dos fabricantes comercializam no Brasil e/ou são marcas nacionais. O HCL 

DEVE SER COMPLETO PARA TODOS OS COMPONENTES DE HARDWARE”. 

 

DA DECISÃO 
 

 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos 

dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8.666/93, resolveu acatar como pedido de esclarecimento a 

impugnação apresentada pela empresa PR NET INFOR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM PROJETOS E 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para no mérito julga IMPROCEDENTE o parecer, SMJ. 

 
Camaçari, 13 de novembro de 2017. 
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