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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: LOGIN INFORMÁTICA LTDA. 
 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 

No dia 17/10/2017, às 15h58min, a Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP 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, a empresa não apresentou Contrato Social e RG 

do Representante. Diante do exposto, a presente petição será respondida como esclarecimento. 
 

Subitem 23.7 do edital: 
 

23.7 Não serão conhecidos às impugnações e os recursos subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 
 

DOS FATOS 
 

Insurge-se a Recorrente LOGIN INFORMÁTICA LTDA em breve síntese que: 
 

1. “‘ ...No seu Termo de Referência, ANEXO 1, Lotes 01,02,03 e 04 – MICROCOMPUTADORES, restringe 

a condição da participação de inúmeros fabricantes, elegendo apenas empresas pequenas capazes de 

enquadra-se no objeto descrito, visto que impõe características técnicas inviáveis e sem justificativa 

plausível para o tipo de equipamentos licitados...” 

 

“... Diante das especificações constantes no Edital, vários fabricantes a exemplo da Dell, Lenovo, HP, 

dentre outros, não conseguiriam atender à demanda, uma vez que tais exigências não possuem 

justificativa técnica para um projeto industrial, conforme se verifica a seguir: Nos lotes 01 e 02 foram 

solicitados fontes de alimentação PFC e 80 plus Silver de 500W  e nos lotes 03 e 04 foram solicitadas 

fontes de alimentação PFC e 80 plus Bronze de 380W ...” “... tais tipos de fontes de alimentação apenas 

são utilizados em processo fabril para computadores GAMER, destinados a outro tipo de público, que não 

o corporativo ...” “... A indústria trabalha, no máximo, com fontes de alimentação com potência máxima 

para esse tipo de equipamentos ...” 
 

“... Em relação às saídas de vídeo solicitadas no lotes 01,02,03 e 04, quais sejam, VGA, DVI, HDMI  e DP 

(ANEXO detalhes técnicas das saídas de vídeo e características), torna-se inviável e injustificável a 

necessidade da porta DVI, visto que, se observarmos a especificação do monitor de vídeo que está sendo 

solicitados  junto ao equipamento, verificaremos somente a exigência de portas VGA e HDMI...”   

“...equipamento superior ao solicitado, com portas de vídeo DP (Display Port) no lugar da porta DVI ...” 

“... os fabricantes utilizam em seu processo fabril portas de vídeo digitais do tipo HDMI e DP (Display Port) 

, poios através destas, se pode obter uma resolução gráfica muito maior além da transmissão de som, 
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características não encontradas nas portas DVI...” “... Acaso tal exigência seja novamente mantida, 

verificaremos restrição a um grande número de fabricantes, causando prejuízo à Administração Municipal, 

a qual poderia estar adquirindo equipamentos mais modernos com preços menores.”     

 

2. “... DA EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

 

“... restringiu o lote 02 para participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porto, sob a 

fundamentação de cumprimento ao disposto no art. 48 III, da lei 123/06 e art.55, I da Lei Municipal 

803/2007...” 
 

“... Art. 55 – Para o cumprimento do disposto no Capitulo X desta 

Lei, poderão ser realizados processos licitatórios: 

 

I. destinados exclusivamente à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte nas 

contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) ...” 

 

“.... Insta salientar, ainda, que não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48, da Lei 123/06, quando não houver 

vantajosidade na contratação para Administração, a saber:  

       

“... Art.49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48, da Lei 

123/06, quando não houver vantajosidade na contratação para 

Administração, a saber:    

 

(...) 

 

III – o tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso 

para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto 

ou complexo do objeto a ser contratado... “ 

 

DO PEDIDO 
 

A impugnante requer: “... seja reconhecida a procedência da presente Impugnação ao Instrumento 

Convocatório, para que seja procedida a sua retificação e republicação, com devolução dos prazos, nos 

termos do §4 º, do art. 21, da Lei nº 8.6666/93. ” 
 

 

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, 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: 
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ESCLARECIMENTOS  
 

1 - Do Direcionamento  
 
Em relação a alegação da impugnante do direcionamento das especificações do Termo de Referência - 
ANEXO 1, Lotes 01,02,03 e 04 – MICROCOMPUTADORES - Pelo representante da SECAD foi dito:  
“As potências em questões foram levadas em consideração para futuras integração de novos dispositivos 
aos equipamentos, evitando assim que o equipamento não fique restrito aos dispositivos que vieram de 
fábrica”. 
 
Nos lotes 01 e 02 foram solicitados fontes de alimentação PFC e 80 plus Silver de 500W  e nos lotes 03 e 
04 foram solicitadas fontes de alimentação PFC e 80 plus Bronze de 380W A tecnologia” Pelo 
representante da SECAD foi dito:. “ Em questão se torna necessária devido a compatibilidade com o 
parque de monitores existentes hoje na prefeitura. ” 
 
2 - Exclusividade de participação de microempresas e empresas de pequeno porte  
 
Com relação a alegação da Requerente referente a "EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE MICRO 
EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE". Tal disposição encontra amparo na própria Lei 
Complementar 123/06 (alterada pela LC 147/14) que determinou a obrigatoriedade de que, em algumas 
situações, a licitação seja destina da exclusivamente às MEs e EPPs.   
 

No Art. 48 para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei 
Complementar, a administração pública: (...) 
III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de 
natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto 
para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.  
 

Diante do exposto, decide a Comissão por não reconhecer a impugnação apresentada pela empresa 
LOGIN INFORMÁTICA LTDA, mantendo os termos iniciais do edital. 
 
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 LOGIN INFORMÁTICA LTDA para no mérito julga 
IMPROCEDENTE o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 20 de outubro de 2017. 
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