
 

 

 

 

 

 

  

Pedido de Impugnação nº 1 

 

Pregão Eletrônico nº 002/2016 

 

IMPUGNANTE: MAPPE BRASIL LTDA. CNPJ: 13266239/0001-50 

Texto original: 

A EMPRESA MAPPE BRASIL SITUADA EM GUARAPUAVA PR, A RUA GETÚLIO VARGAS 1107-SALA 02-CENTRO, 
REPRESENTADA PELO SR.PAULO SERGIO DE ANDRADE, PORTADOR DO RG 4240036-0 SSP PR, CEM SOLICITAR A 
IMPUGNAÇÃO EDITAL 002/2016 ITENS MICROCOMPUTADORES, CONFORME MOTIVOS ABAIXO: 
O ACÓRDÃO 670/2013 INCENTIVA AS EMPRESAS COM PPB NACIONAL, E AS EXIGÊNCIAS DE CERTIFICAÇÕES 
ABAIXO ESTÃO EM DESACORDO COM O REFERIDO ACÓRDÃO:  
A Licitante deverá, ainda, anexar juntamente com a proposta de preços do melhor lance, após convocação do 
Pregoeiro pelo Sistema Eletrônico (“Convocação de anexo”), a seguinte documentação, conforme art. 3º, inc. II, 
do Decreto 7.174/2010 e art. 2°, inc. II do § 2° do Decreto 8.184/2010:  
13.7.1. Certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, ou órgão similar internacional; 
I. A Certificação emitida por órgão internacional apresentada em língua estrangeira, deverá estar 
acompanhada de tradução por tradutor juramentado. 
 
13.7.2. Comprovação de adequação à norma ISO/IEC 61000 ou equivalente. 
 
ESTÃO SENDO EXIGIDOS AS CERITIFICAÇÕES DO DECRETO 7174/2010 ARTIGO 3º, DESCRITOS NA PORTARIA EM 
ANEXO DO IN METRO 170/2013. 
 
PLENÁRIO 
 
2. A exigência, nas aquisições de bens de informática, da certificação emitida por instituições públicas ou 
privadas credenciadas pelo Inmetro, prevista no inciso II do art. 3º do Decreto 7.174/2010, é ilegal, visto que 
estipula novo requisito de habilitação por meio de norma regulamentar e restringe o caráter competitivo do 
certame 

Acórdão 670/2013-Plenário, TC 043.866/2012-3, relator Ministro Benjamin Zymler, 27.3.2013. 

FIZEMOS UMA CONSULTA AO TCU SOBRE O REFERIDO ACÓRDÃO QUE ESTA ANECADO A ESSE E-MAIL. 

AS EMPRESAS DELL, LENOVO, HP PARTICIPAM DOS PREGÕES E NÃO FORNECEM COTAÇÕES PARA EMPRESAS. 
TODOS SO INCENTIVOS FISCAIS NÃO ESTÃO SENDO DIRECIONADO PARA O BRASIL, DCE ACORDO COM O 
ACÓRDÃO ACIMA DESCRITO, RESTRINGE O CARÁTER COMPETITIVO, NÃO TRAZ INCENTIVOS AO PAÍS E NÃO FAZ 
DISTINÇÃO DOS PRODUTOS. 

A EXIGÊNCIA DE GABINETE COM SOM INTERNO INTEGRADO SMALL FORM SOMENTE ELAS POSSUEM, O QUE 
RESTRINGE TAMBÉM A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS COM PPB NACIONAL, DESCRITA NO EDITAL NAS 
MARGENS DE PREFERÊNCIA. 
2.1.9.2. Alto-falante integrado ao gabinete. O alto-falante deverá entrar em modo silencioso quando fones de 
ouvido estiverem em utilização. Não serão aceitas caixa de som externas; 
2.2. Itens 3 e 4: Microcomputador (Estação de trabalho avançado). 
2.2.1. Processador 



 

 

 

 

 

 

  

2.2.1.1. Um processador com 4 (quatro) núcleos; 
2.2.1.2. Memória cache mínimo de 8MB, integrado ao processador; 
2.2.1.3. Deverá possuir recurso de virtualização de CPU e I/O; 
2.2.1.4. Suporte AES para criptografia de dados; 
 
TAMBÉM DIRECIONADO PRA INTEL I7 QUE POSSUI 8MB COM VIRTUALIZAÇÃO E I/O,MAS AES. 
DESSA FORMA, VISANDO BUSCAR A OPORTUNIDADE DAS EMPRESAS QUE FABRICAM MICROCOMPUTADORES E 
POSSUEM PPB NACIONAL, SOLICITAMOS A IMPUGNAÇÃO DOS ITENS DOS MICROCOMPUTADORES COM I5 E I7, 
E QUE SEJA DADA OPORTUNIDADE AS EMPRESAS NACIONAIS COM PPB. LEMBRAMOS QUE DELL E HP 
PARTICIPAM DAS LICITAÇÕES E NÃO TEM NO SITE DELES PRA REVENDA PRA EMPRESAS, SOMENTE 
CONSUMIDORES, E A HP NÃO TEM DESKTOPS NO SITE PRA VENDA. 
http://www.lojahp.com.br/ 
NAS DISTRIBUIDORAS NÃO HÁ DESKTOPS DELL E NEM HP. 
EM MAGAZINES, A REVENDA É PRA CONSUMIDORES TB, COM PREÇOS MAIS ALTOS. 
 
NO AGUARDO, AGRADECEMOS, CORDIALMENTE, MAPPE BRASIL LTDA, CNPJ: 13266239/0001-50 
REPRESENTANTE LEGAL: PAULO SERGIO DE ANDRADE 4240036-0 SSP PR 

 

ANÁLISE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO EM REFERÊNCIA 

A impugnação foi apresentada às 09h19min do dia 03/03/2016, tempestivamente, via e-mail. 

Da exigência de certificações do art. 3° do Decreto n° 7174/2010 

As especificações elaboradas por este Conselho são realizadas para atendimento das necessidades da 
administração,  dentro do que é ofertado pelo mercado. 

Em leitura mais atenta ao Acórdão referido pela empresa solicitante, verifica-se que o mesmo trata da análise 
da legalidade de exigência de certificação prevista no inciso II do art. 3º do Decreto 7.174/2010, na fase de 
habilitação. 

A citação sobre o incentivo ao desenvolvimento tecnológico quanto à implantação, manutenção e ao 
aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia da informação e comunicação, ainda assim, considerados 
estratégicos, desvincula-se totalmente do tratado no art. 3º do Decreto 7.174/2010. Vejamos: 

“Poder-se-ia alegar que o inciso II do art. 3º viria dar concretude às novas disposições introduzidas no 
art. 3º da Lei n.º 8.666/1993 pela Lei n.º 12.349/2010. Em especial, ao § 12, que estipula: 

§ 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de 
tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo 
federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e 
produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro 
de 2001. (grifei) 

Contudo, a certificação prevista no art. 3º do Decreto 7.174/2010 de forma alguma se relaciona com § 
12 do art. 3º da Lei n.º 8.666/1993. Essa conclusão não decorre apenas do fato de o decreto ter 
antecedido a edição daquela lei, mas também por incompatibilidade de seus conteúdos. O § 12 do art. 
3º da Lei das Licitações cuida da utilização do poder de compra do Estado como incentivo ao 
desenvolvimento tecnológico de setores considerados estratégicos por ato do Poder Executivo e 
produzidos de acordo com o processo produtivo básico (terminologia que indica um conjunto de 
etapas fabris mínimas definidas pelo Governo e a serem cumpridas por empresas que pleiteiam 
determinados benefícios fiscais).  
Já o inciso II do art. 3º do decreto visa tão somente restringir os produtos de informática e automação 
a serem adquiridos pela administração federal, sem nenhuma contrapartida relacionada à concessão 
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de benefício fiscal e não busca incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional, pois não faz 
distinção quanto à origem do produto.” 

Conforme Acórdão TCU 670/2013, não há autorização legal para a estipulação de novos requisitos de 

habilitação por meio de norma regulamentar.  

Todavia, o Acórdão TCU 3370/2013 refere ser tal exigência legítima, e se insere no juízo de conveniência e 

oportunidade do administrador público, incluir os termos do art. 3º, inciso II, do Decreto nº 7.174/2010, 

regulamentado pela Portaria Inmetro nº 170/2012, como requisito técnico obrigatório nas licitações para 

aquisição de bens de TI, a ser avaliado na fase de julgamento das propostas. Assim observa a Análise Técnica 

do referido Acórdão: 

“81. Não obstante, considera-se legítima a inclusão da certificação de adequação às normas técnicas 
relacionadas na Portaria Inmetro 170/2012 como requisito técnico obrigatório, exigido para fins de 
classificação, desde que devidamente justificado, já que o interesse público deve ser tutelado para 
que os bens de TI adquiridos tenham sua qualidade assegurada. 

[...] 

83. Portanto, considera-se que é legítimo e se insere no juízo de conveniência e oportunidade do 
gestor incluir os termos do art. 3º, inciso II, do Decreto 7.174/2010, regulamentado pela Portaria 
Inmetro 170/2012, como requisito técnico obrigatório nas licitações para aquisição de bens de TI, a 
ser avaliado na fase de classificação.” (grifei)” 

Vale ressaltar que a exigência prevista no subitem 13.7 do edital está vinculada à aceitabilidade da proposta e 

não à habilitação da empresa. Os documentos exigidos para habilitação da empresa (item 15 do edital) estão 

de acordo com o previsto na Lei n° 8666/1993. 

Da fase de cotação interna para estabelecimento de valor de referência 

A empresa afirma que as marcas DELL, LENOVO e HP participam de licitações e não fornecem cotações para 

empresas; afirmação essa incorreta, pois compõem o nosso mapa de preços da fase de cotação interna para 

estabelecimento de valor de referência propostas de empresas ofertando os produtos das marcas citadas, 

conforme constam nos autos do processo. 

Das especificações técnicas do som interno integrado e CPU  

A especificação do som interno integrado do subitem 2.1.9.2. do Anexo II do edital é oferecido por diversas 

empresas, tanto nacionais como internacionais. Quanto às especificações da CPU e eventual direcionamento 

para Intel, informo que a principal concorrente da Intel, AMD, tem linha de processadores (FX) que suportam 

ao que foi especificado, não sendo exclusividade de um fabricante. 

Da conclusão 

Conforme atribuição estabelecida no art. 11, inc. II, do Decreto n° 5.450/2005, decido pelo não acolhimento do 

presente Pedido de Impugnação. 

 

São Paulo, 03 de março de 2016. 

 

Renée Seiji Okada 

Pregoeiro 


