
 

 

 

 

 
 
ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

 
 

A B2IT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E TELECOM LTDA, empresa prestadora de serviço de 

tecnologia da informação, situada na S.I.A Sul, Trecho 3, lotes 1665/1675 - Brasília/DF - CEP 71.200.030, inscrito 

no CNPJ nº 08.666.365/0001-61., , vem, respeitosamente, à presença de V. Sa., por intermédio de seu 

representante legal, com fulcro no item 7.1 do Edital, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do Pregão Eletrônico 

nº 22/2017, processo administrativo nº 0.00.002.000247/2017-62, com fundamento nas razões de fato e de 

direito expostas a seguir. 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 
 

De início, impende atestar a tempestividade da presente impugnação. Consoante a regra 

inserta no art. 18 do Decreto nº 5.450/2005, reproduzida no subitem 7.1 do Ato Convocatório, o prazo para 

impugnar o Edital é de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de abertura do certame. 

 

Dessa feita, considerando a forma de contagem dos prazos prevista no subitem 26.8 do 

Edital, e tendo em vista que a abertura do certame está designada para o dia 27/09/2017 (quarta-feira), o termo 

final para a apresentação de impugnação vence no dia 25/09/2017 (segunda-feira), sendo inequívoca, portanto, 

a tempestividade da presente impugnação ao Edital. 

 

II –DA RESTRIÇÃO INDEVIDA À COMPETITIVIDADE 

 

O Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, tornou público o Edital do Pregão 

Eletrônico nº 22/2017, pelo sistema de Registro de Preços, que tem por objeto “a aquisição de solução integrada 

de infraestrutura de servidores e armazenamento de dados, serviço de instalação, implementação, configuração 

e garantia, visando atender às necessidades do Conselho Nacional do Ministério Público e a Escola Superior do 

Ministério Público, conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência)”, nos termos do item 2 

do instrumento convocatório.  

 

Todavia, pela análise dos termos do Edital, do Termo de Referência e dos seus anexos, é 

possível constatar que algumas exigências relacionadas às especificações técnicas do objeto da licitação 



 

comprometem a competitividade dos licitantes, e, por conseguinte, a seleção da proposta mais vantajosa pela 

Administração Pública.  

 

Isso porque essas exigências, que recaem sobre os produtos de maior vulto econômico e de 

maior relevância para a solução licitada, não estão amparadas em qualquer justificativa hábil a legitimar a 

restrição da competitividade do certame, evidenciando um aparente e indevido direcionamento do certame, o 

que não pode ser admitido perante a Administração Pública. 

 

O art. 5º do Decreto nº 5.450/2005 (Regulamento do pregão na forma eletrônica) dispõe 

que a licitação na modalidade pregão é juridicamente condicionada ao princípio básico da competitividade, ao 

passo que o seu parágrafo único estabelece que as normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados. Confira-se: 

 

“Art. 5º A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, 
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da 
razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. 

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.” (grifou-se) 
   

Em reforço, o art. 3º, § 1º, I, e o § 5º do art. 30 da Lei nº 8.666/1993, de aplicação subsidiária 

à modalidade pregão, por força do artigo 9º da Lei nº 10.520/2002, são taxativos ao determinarem aos agentes 

públicos que se abstenham de incluir nos atos convocatórios quaisquer dispositivos que venham a restringir a 

competitividade nas licitações, in verbis: 

 

“Art. 3°. (...) 

§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato;” 

(...) 

Art. 30. (...) 

§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de 
época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a 
participação na licitação.”  (grifou-se)  

 
Feitas essas considerações, convém destacar que diversos itens previstos na Especificação 

Técnica (Anexo I), Termo de Referência, constituem restrição indevida à competitividade, porquanto limitam, 

sem qualquer justificativa, a oferta do objeto que constitui o objeto deste certame. 

 



 

Nesse sentido, importante registrar que este CNMP, ora órgão licitante, exigiu no item 

3.1.2.2.1, do Anexo I, “Eficiência energética de no mínimo 94% (80Plus Platinum) quando em carga de 50%, com 

potência mínima de 1000W, suficientes para operação do servidor em sua configuração máxima”.  

 

Exigiu também, já no item 3.1.2.2.2, “suportar e operar nas faixas de tensão de entrada de 

100-240 VAC em 60 Hz”. 

 

Ocorre que todas essas características das fontes de alimentação de alta potência, 

necessitam, comumente, de tensão superior para correto funcionamento, independentemente do fabricante do 

servidor. 

Assim, tendo em vista que, após vistoriar o datacenter do órgão licitante, foi identificada 

apenas a tensão de 220V, sendo de notório conhecimento que as fontes de alimentação serão aceitas de, no 

mínimo, 1000W de potência e tensão de entrada de 200-240 VAC em 60 Hz, sem impactar no equipamento do 

ponto de vista de performance e alta disponibilidade, já que tais componentes serão suportados com a 

configuração solicitada para o equipamento, mantendo as características da solução. 

 

Ainda sobre o tema, impende ressaltar que, na hipótese das razões acima não serem 

acolhidas, nenhum dos principais fabricantes atenderia ao requisito, conforme poderia ser facilmente percebido 

através dos sítios dos mesmos. 

 

No item 3.4.35.2, o órgão licitante exige que deverá permitir a criação granular de cópias do 

tipo point-in-time (snapshots) e clones por máquina virtual através da API VASA, de modo que se utilize 

mecanismos do subsistema de armazenamento através de tecnologia ‘redirect-on-write’ para snapshots e 

XCOPY para clones. 

 

Entretanto, é bem verdade que tanto o ROW, quanto o COW, são suficientes quando da 

criação de snapshots com relação ao tempo e espaço ocupado no storage, em que ambos trabalham com o 

conceito de ponteiro. 

 

Dito de outro modo, ambas as tecnologias garantem a integridade dos dados e a 

funcionalidade dos snapshot, o que resta diferenciado é, somente, a implementação deles, não sendo possível 

definir, portanto, analogia de superioridade baseado em desempenho, espaço e alta-disponibilidade. 

 

Vale o destaque para o HPE 3PAR StoreServ que possui diversas características de 

arquitetura que garantem a performance comprovada pelo Gartner, Storage Performance Council e DCIG, haja 

vista que, com a tecnologia Mesh-Active, as controladoras possuem interconexões de baixa latência e alta 



 

largura de banda quando comparada com a arquitetura tradicional monolítica com controladoras ativo-ativo. 

 

Não se faz despiciendo observar, então, que o HPE 3PAR StoreServ implementa ambos os 

mecanismos de snapshot, copy-on-write (COW) e redirect-on-write (ROW), com métodos e empregabilidades 

diferentes, sem descaracterizar a oferta, e, tampouco, a funcionalidade exigida. Explica-se: 

 

O HPE 3PAR StoreServ utiliza o método DCOW (delayed copy-on-write), que elimina 

qualquer impacto que possa vir prejudicar a performance de acesso do volume pelo host. Ou seja, no momento 

em que há uma alteração do volume de origem, e o snapshot precisar ser rescrito em uma área reservada, este 

processo ocorrerá em segundo plano, a fim de que o volume principal continue sendo atualizado pela aplicação 

sem impactar em sua execução.  

 

Além das características supraditas, o equipamento a ser ofertado possui cache mínimo de 

64GB, muito superior ao de 48 GB exigido nos termos do Instrumento Convocatório, de modo que viabiliza, 

inequivocamente, o alcance de índices excepcionais de desempenho. 

 

Observe que essas exigências restringem sobremaneira a competitividade do certame, ao 

direcionar a solução apenas em ROW, haja vista que, conforme demonstrado sobejamente acima, o COW, copy-

on-write, atende às necessidades do órgão licitante, porque excluem do pregão uma coletividade de empresas 

capazes de fornecer a solução a que se pretende contratar, eventualmente com preços mais vantajosos à 

Administração Pública, e sem prejuízo da funcionalidade do produto. 

 

Ora, se existem formas diferentes de fornecer a solução almejada pela Administração 

Pública, compete a ela prezar pela ampliação da competitividade com o objetivo de obter a proposta mais 

vantajosa, e não basear a especificação técnica da solução licitada em produtos de um único fabricante sem 

qualquer justificativa que ampare essa conduta. 

 

Assim, ao estabelecer diversas exigências de forma injustificada, o CNMP restringiu de forma 

clara e evidente a competitividade, o que não pode ser aceito. 

 

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do Tribunal de Contas da União, in verbis: 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada em face de possível irregularidade no 
edital do Pregão Eletrônico 02/CPL/2013, em curso na Prefeitura Municipal de Seringueiras/RO, cujo objeto 
consiste na aquisição de cultivador motorizado acoplado a enxada rotativa, com recursos do Convênio 
Siconv nº 761441/2011, 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões 
expostas pelo Relator, em: 



 

 

 

9.1. conhecer da representação, com fundamento no art. 237, inciso IV, e parágrafo único, do RI/TCU; 

9.2. determinar à Prefeitura Municipal de Seringueiras/RO, com fundamento no art. 71, IX, da Constituição 
Federal, nos arts. 1º, inciso I, 5º, incisos I e VII, e 45, da Lei 8.443/92, que, no prazo de quinze dias a contar 
da ciência desta deliberação, adote as providências necessárias à anulação do Pregão Eletrônico 
02/CPL/2013, realizado com vistas à aquisição de cultivador motorizado acoplado a enxada rotativa, ante a 
inobservância do disposto nos arts. 3º, caput, e § 1º, e 7º, § 5º, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 9º da Lei 
10.520/2002, uma vez que o edital do referido pregão previu, sem justificativas técnicas adequadas, 
especificação de cultivador motorizado acoplado a enxada rotativa TA49, cuja descrição e características 
correspondem aos modelos exclusivos do fabricante Agritech Lavrale S.A., implicando o direcionamento do 
certame e a restrição indevida do universo de licitantes; 

9.3. informar à Prefeitura Municipal de Seringueiras/RO sobre a necessidade de solicitar, junto ao 
concedente, a alteração do Plano de Trabalho do Convênio Siconv nº 761441/2011 (Contrato de Repasse 
celebrado com a Caixa Econômica Federal e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), de 
forma a constar especificação mais genérica do equipamento cultivador motorizado, excluindo-se da 
especificação a referência “TA49” própria dos produtos do fabricante Agritech Lavrale S.A.; 

9.4. dar ciência ao Município de Seringueiras/RO de que a especificação de produto/bem, identificada no 
Anexo I do edital de Pregão Eletrônico 02/CPL/2013, cuja descrição e características correspondem a 
modelo exclusivo de determinado fabricante, sem que haja justificativas técnicas para tal exigência, 
afronta o disposto nos arts. 3º, caput, e § 1º, e 7º, § 5º, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 9º da Lei 10.520/2002, 
de forma que deve ser evitada em futuras licitações em que haja emprego de recursos federais; 

9.5. dar ciência à Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de que: 

9.5.1. este Tribunal determinou a anulação do Pregão Eletrônico 02/CPL/2013, em curso na Prefeitura 
Municipal de Seringueiras/RO, cujo objeto consiste na aquisição de cultivador motorizado acoplado a 
enxada rotativa, com recursos do Convênio Siconv nº 761441/2011, uma vez que o edital do referido pregão 
previu, sem justificativas técnicas adequadas, especificação de cultivador motorizado acoplado a enxada 
rotativa “TA49”, cuja descrição e características (TA49) corresponde aos modelos exclusivos do fabricante 
Agritech Lavrale S.A., implicando o direcionamento do certame e a restrição indevida do universo de 
licitantes; 

9.5.2. referida descrição do equipamento constou do Plano de Trabalho do Convênio Siconv nº 761441/2011, 
e, em razão disso, segundo a prefeitura convenente, sua descrição foi reproduzida no pregão, de modo que 
se torna necessária modificação do Plano de Trabalho, conforme informado à prefeitura, no subitem 9.3 
retro, para permitir a aquisição do equipamento pretendido, sem que haja direcionamento de marca ou 
para produtos de um determinado fabricante, haja vista a existência, no mercado, de modelos similares, 
de diversos fabricantes, capazes de realizar o mesmo trabalho; 

9.6. cientificar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e à Caixa Econômica Federal, de que 
são necessárias providências por parte desse órgão e da referida instituição financeira para que evitem a 
aprovação de Planos de Trabalho de convênios e de contratos de repasse dos recursos federais, 
envolvendo a aquisição de equipamentos, com a aceitação de descrição de características que impliquem 
no direcionamento de marca ou para especificações exclusivas de determinado fabricante, tal como 
ocorreu no Convênio Siconv nº 761441/2011, vez que a licitação de bens nessas condições encontra 
vedação no art. 7º, § 5º, da Lei 8.666/1993; 

9.7. dar ciência deste acórdão à Prefeitura Municipal de Seringueiras/RO, à Caixa Econômica Federal, ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e ao representante; 

9.8. arquivar este processo. 

(TCU. Plenário. Acórdão nº 2387/2013. Processo TC nº 009.818/2013-8. Relator Ministro Augusto Sherman 
Cavalcanti. Julgado em 04/09/2013). 

 

No mesmo sentido: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa Higiterc Higienização 
e Terceirização Ltda. sobre eventuais irregularidades no Pregão Eletrônico n.º 020/08, realizado pela 
Universidade Federal de São João Del Rey - UFSJ, objetivando "a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços técnicos especializados de limpeza, conservação e manutenção de edificações e áreas 
externas, manutenção e conservação de áreas verdes e gramadas, conservação de quadras de futebol, vôlei, 



 

basquete que demandam limpeza e cuidados especiais, manutenção de esquadrias de madeira, de 
instalações hidráulicas e redes elétricas de alta e baixa tensão, de apoio ao serviço de transporte (motorista) 
e execução de serviço de portaria, para prover suporte à operacionalização das atividades inerentes à 
Divisão de Prefeitura de Campus da UFSJ, nos campi Santo Antônio e Tancredo Neves". 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões 
expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da presente Representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 
237, inciso VII, c/c o art. 235 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 

9.2. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei n.º 8.443/1992, assinar 
o prazo de 15 (quinze) dias para que a Universidade Federal de São João Del Rey - UFSJ adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, consistente na anulação do Pregão Eletrônico n.º 20/08 e dos 
atos dele decorrentes, ante a constatação de condições que restringiram o caráter competitivo do 
certame; 

9.3. determinar à Universidade Federal de São João Del Rey - UFSJ: 

9.3.1. abstenha-se de exigir comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico de nível superior 
com a empresa licitante, uma vez que extrapola as exigências de qualificação técnico-profissional, definidas 
no art. 30, inciso II e § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 

9.3.2. observe, no momento da abertura de novo procedimento licitatório, os dispositivos da Lei nº 
8.666/1993 relativos aos princípios norteadores e ao caráter competitivo dos procedimentos licitatórios, 
de modo a se evitar que exigências inadequadas se tornem instrumento de restrição indevida à liberdade 
de participação de possíveis interessados; 

9.4. encaminhar cópia da deliberação que vier a ser adotada às empresas Higiterc Higienização e 
Terceirização Ltda. e Minas Serviços Gerais Ltda.; 

9.5. arquivar os presentes autos 

(TCU. Plenário. Acórdão nº 1547/2008. Processo TC nº 015.316/2008-9. Relator Ministro Guilherme 
Palmeira. Julgado em 06/08/2008). 

 

De igual maneira, nota-se a existência de restrição à competitividade, na medida em que a 

definição da contratação baseou-se em um único suporte de recurso ROW, sendo que o COW atenderia todas 

as necessidades do órgão contratante. 

 

Assim, os requisitos técnicos delineados no Instrumento Convocatório levaram em 

consideração uma única solução disponível no mercado, desconsiderando todas as demais ferramentas 

possíveis, o que caracteriza inegável restrição à competitividade. 

 

Assim, revela-se patente que as disposições editalícias apontadas acima implicam em 

restrição indevida à competitividade, maculando, assim, o certame licitatório, o que não pode ser admitido. 

 

Por essa razão, a alteração do texto do instrumento convocatório é medida que se impõe, 

em homenagem aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da legalidade, 

impessoalidade, isonomia e da ampla competitividade. 

 

IIIIII  --  DDAA  RREEAABBEERRTTUURRAA  DDOO  PPRRAAZZOO  PPAARRAA  FFOORRMMUULLAAÇÇÃÃOO  DDAASS  PPRROOPPOOSSTTAASS  

 



 

Com a efetivação das alterações requeridas na presente impugnação, impõe-se a 

observância do comando estabelecido no § 2º do art. 18 do Decreto nº 5.450/2005, que determina a designação 

de uma nova data para abertura do certame, que somente poderá ocorrer em prazo não inferior a 8 (oito) dias 

úteis, contados da publicação do aviso da licitação (art. 17, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005), de modo que as 

licitantes disponham de tempo razoável para reformularem suas propostas. 

Ademais, o art. 20 do mesmo decreto determina que quaisquer modificações no Edital, que 

impliquem em alterações na formulação das propostas, devem ser publicadas pela mesma forma que se deu o 

texto original, com a mesma antecedência prevista para a primeira publicação. Confira-se: 

 

Art. 20.  Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que 
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

Desse modo, com base nos precitados permissivos legais deve ser promovida a republicação 

do Edital de Pregão Eletrônico nº 22/2017, com as alterações de que tratam a presente impugnação, no(s) 

mesmo(s) veículo(s) de comunicação utilizado(s) para divulgação originária do Ato Convocatório. 

 

Ademais, deve ser fixado novo prazo para apresentação das propostas, não inferior a 8 (oito) 

dias úteis, contados a partir da publicação do aviso da licitação, a fim de que as licitantes tenham tempo hábil 

para reformulação de suas propostas. 

 

IV – PEDIDOS 
Ante todo o exposto, requer a V. Sa. que se digne a (I) julgar procedente a presente 

impugnação, no prazo de 24 horas, conforme art. 18, § 1º, do Decreto 5.450/05, de modo a revisar e alterar as 

exigências contidas no Termo de Referência e seus anexos que comprometam a competitividade do certame, 

(II) modificar os demais itens do Edital que porventura tenham que ser alterados em consequência das 

modificações promovidas no Termo de Referência e seus anexos, e (III) republicar o Edital com as alterações que 

trata esta impugnação.  

Termos em que pede deferimento. 
Brasília, 25 de setembro de 2017.  
  
 

 
 
 
 
 

Homero Mateus Fonseca Júnior 
Diretor-Comercial 
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