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PREGÃO ELETRÔNICO N.º  791/2020/ SUPEL/ÔMEGA/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0029.335099/2020-00
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e Materiais Permanentes –
Equipamento Tecnológico (notebook), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento.
 
IMPUGNANTE: Conforme documento SEI 0015327434

 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através da Pregoeira Substituta
nomeada na Portaria nº 72/CI/SUPEL, publicada no DOE do dia 26.05.2020, atentando para a IMPUGNAÇÃO
ao edital em epígrafe, passa a analisar e decidir o que adiante segue:

I – DA ADMISSIBILIDADE                                                            

Em 18/12/2020, às 08h22min, a licitante acima qualificada impugnou o Edital da licitação em
epígrafe, cuja modalidade é o pregão, na forma eletrônica, para o objeto supracitado, regendo a licitação a Lei
Federal n.º 10.520/2002, o Decreto Estadual n.º 12.205/2006 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 e
demais legislação pertinente citadas no preâmbulo do Edital.

 
O prazo e a forma de impugnação ao edital, bem como a legitimidade do impugnante estão

previstos no art. 18 do Decreto Estadual nº 12.205/06, e no item 3 do Edital do Pregão Eletrônico n° 626/2020.
Em síntese, respectivamente quanto às normas aqui citadas, o prazo é de até dois dias (úteis) da data fixada
para abertura da sessão, que neste caso estava marcada para o dia 23/12/2020, podendo o impugnante ser
qualquer pessoa, devendo ser enviado através de e-mail da Equipe de Licitação ou protocolado na sede da
SUPEL, o que foi atendido pelo Impugnante.

 
Os requisitos para o pedido de impugnação foram preenchidos, é tempestivo e pode ser

conhecido.
 
Considerando que a matéria impugnada se refere à exigência proveniente no Edital a

impugnação foi encaminhada a Secretaria de Origem, que manifestou-se nos termos seguintes:

 

II - DAS RAZÕES APRESENTADAS DE IMPUGNAR



Alega a impugnante que  
"A empresa apresenta impugnação alegando que as exigências quanto a descrição técnica do objeto do
edital para o Item 01 reporta total direcionamento para tecnologia de equipamentos Posi�vo, e que não
deve prosperar, tendo em vista aspectos técnicos e financeiros, que assim aduz:

01. Senhor Pregoeiro, o presente Pregão Eletrônico tem por objeto o descrito no edital nos seguintes
termos:

“O presente Pregão Eletrônico tem por obje�vo o Registro de preços para eventual aquisição de
materiais permanentes de infraestrutura de TIC para o 1º RCG e OM´s Par�cipantes do Sistema ARCCO,
visando ampliação e melhoria, contemplando serviços de instalação, configuração, migração, garan�a e
suporte técnico, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos”.

02. Todavia, para a�ngir o seu desiderato o Administrador Público não pode se afastar dos princípios
gerais estabelecidos na Lei Geral das Licitações, previstos em seu art. 3º. Dentre outros, destaca-se o
princípio da igualdade de oportunidade entre os licitantes.

03. Neste contexto, a Lei Geral das Licitações é enfá�ca quando estabelece no inciso I, do § 1º do ar�go
3º a proibição aos agentes públicos de restringir o caráter compe��vo das concorrências, estabelecendo
preferências imper�nentes ou irrelevantes para o objeto do contrato, verbis:

 “Art.3º.....................................................omissis........................................... .............................

§ 1º. É vedado aos agentes públicos:

I - Admi�r, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu caráter compe��vo e estabeleçam preferências ou dis�nções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância imper�nente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato; ” (destaque nosso)

04. Também se aplicam ao pregão os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade,
igualdade, publicidade, eficiência, probidade administra�va, vinculação ao instrumento convocatório e
do julgamento obje�vo e os seus princípios correlatos da razoabilidade, compe��vidade e
proporcionalidade, como condições indispensáveis a serem atendidas em todo Pregão.

05. Contudo, o Edital ora impugnado, limita a compe��vidade e por consequência a igualdade entre os
concorrentes, na medida em que faz exigências que se mostram sem sen�do prá�co e/ou tornam
limitada a par�cipação de um maior número de licitantes. Passa-se agora a atacar de forma impugna�va
o ponto do edital que se entende merecer exclusão do edital.

06. O edital possui exigências que limitam e tornam desigual a par�cipação do maior número de
licitantes. Tais exigências estão descritas no Edital, conforme abaixo:

ANEXO I - Termo de Referência

NOTEBOOK

[...]

11. Desempenho:

1.1 A�ngir pontuação mínima de 4.075 pontos conforme lista de processadores no
link h�p://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

1.2 O equipamento deverá possuir todos os componentes e caracterís�cas técnicas especificadas no
Termo de Referência, sendo aceitos componentes e especificações superiores;

1.3 Não serão admi�dos configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do equipamento
fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais
alterações de frequência de clock (overclock), caracterís�cas de disco ou de memória, e drivers não
recomendados pelo fabricante do equipamento;

2. Placa principal:

2.1 Possuir 02 (dois) slots para memória RAM 2666 MHz, permi�ndo a instalação de 32 (trinta e dois)
Gigabytes, do �po DDR4 com permissão de operação em modo Dual Channel;

2.2 Deverá possuir possibilidade de expansão de armazenamento de até 1.5 TB;

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


2.3 Mecanismos de redução do consumo de energia compa�veis com o padrão ACPI versão 3.0 e
controle automá�co de temperatura;

2.4 Tecnologia de segurança TPM (Trusted Pla�orm Module), versão 2.0, integrado à placa principal,
acompanhado de so�ware para sua implementação e gerenciamento;

2.5 Controladora SATA integrada compa�vel com os periféricos adiante especificados;

2.6 Suporte à tecnologia de comunicação sem fio aderente aos padrões Wi-Fi 6 AX201, integrada
internamente ao equipamento;

2.7 Suporte às funções “shutdown display” (desligamento da tela após um período de ina�vidade do
teclado) e “shutdown disk” (desligamento do motor do disco rígido após um período de ina�vidade);

2.8 Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, não sendo aceito o emprego de placas-mãe
de livre comercialização no mercado.

3. BIOS:

3.1 Tipo Flash Memory, u�lizando memória não volá�l e reprogramável, e compa�vel com os padrões
ACPI 3.0 e Plug-and-Play;

3.2 Lançada a par�r de 2017 e entregue com versão mais atual disponibilizada pelo fabricante;

3.3 Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido;

3.4 Permi�r a inserção de código de iden�ficação do equipamento dentro do próprio BIOS (número do
patrimônio e número de série). A inserção do número do patrimônio deve ser recurso padrão do BIOS,
não sendo aceito nenhum disposi�vo externo (Ex.: pendrive, cd de boot, etc) ou interno com executável
para fazer tal procedimento;

3.5 BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime
de OEM ou adaptações, ou ajustes ou customizações;

3.6 So�ware embarcado no BIOS com Funções de diagnós�co de problemas, e gerenciamento com as
seguintes caracterís�cas:

3.7 Permi�r o teste do equipamento, com independência do sistema operacional instalado, o so�ware
de diagnós�co deve ser capaz de ser executado (inicializado) a par�r da UEFI (Unified Extensible
Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento através do acionamento de tecla função (F1...F12);

3.8 O so�ware de diagnós�co deverá ser capaz de informar, através de tela gráfica: O fabricante e
modelo do equipamento; processador; memória RAM; firmware do equipamento; capacidade do disco
rígido;

3.9 BIOS deve estar em conformidade com a norma�va NIST 800-147 baseado nos padrões de mercado
de maneira a usar métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do BIOS antes de passar
o controle de execução a mesma. Caso não esteja em conformidade com a norma NIST 800- 147 ou
ISO/IEC 19678, deve atender as seguintes funcionalidades no mínimo:

3.10 Mecanismo de reparo automá�co u�lizando cópia segura no próprio hardware;

3.11 Capacidade de verificar integridade durante a u�lização do equipamento;

4. Processador:

4.1 Fabricado especificamente para equipamento portá�l não sendo aceito processadores para
desktops;

4.2 Controle automá�co do nível de desempenho do processador, ajustando dinamicamente a
frequência de acordo com a necessidade da a�vidade corrente, para economia de energia;

4.3 Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE4.1;

4.4 Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryp�on Standard);

4.5 O processador deverá possuir no mínimo 02 (dois) núcleos reais de processamento e suportar 04
(quatro) threads;

4.6 Clock de no mínimo 2.10 GHz;

4.7 Deverá alcançar até no mínimo 4.10 GHz através da tecnologia Turbo Boost;

4.8 Deve possuir 4 MB de cache.

5. Memória RAM:



5.1 Memória RAM �po DDR4-2.666MHz ou superior, com no mínimo 08 (oito) Gigabytes, disposto em
um único módulo (01x08GB), de modo que sobre no mínimo um slot de memória livre para futuras
expansões.

6. Controladora de vídeo:

6.1 Controladora gráfica integrada à placa principal, com frequência dinâmica de no mínimo 1.10 GHz,
32 bits por pixel, com suporte a monitor estendido, DirectX12;

7. Interfaces

7.1 Controladora de Rede integrada à placa principal, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões
Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável
totalmente por so�ware, com conector padrão RJ-45 com Led de a�vidade;

7.2 Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 802.11ax, com
cer�ficação de homologação da ANATEL para disposi�vo sem fio, comprovada por meio da respec�va
e�queta afixada ao equipamento, com validade vigente. Potência ajustada automa�camente, de acordo
com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria. Deverá possuir chave
liga/desliga que a�ve ou desa�ve completamente a interface wireless, com suporte ao mesmo no
hardware e so�ware presentes no equipamento;

7.3 Disposi�vo Apontador �po “touchpad” integrado ao chassi;

7.4 Controladora de som estéreo, alto-falantes com potência mínima total de 2 Wa�s, entrada para
microfone e saída para fone de ouvido, ambos integrados e localizados na parte frontal ou lateral do
chassi. Será aceito entrada e saída de áudio no formato combo;

7.5 Câmera de vídeo integrada ao chassi com resolução compa�vel com o padrão HD 720 ou superior;

7.6 Mínimo de 04 (quatro) portas USB, sendo no mínimo 01 (um) do �po C 3.2 com fornecimento de
energia e DisplayPort, e 02 (dois) USB 3.2, sendo pelo menos uma com PowerShare, 01 (um) HDMI;

7.7 01 (um) Porta de vídeo digital HDMI;

7.8 Leitor de cartões de memória integrado no equipamento;

7.9 Teclado padrão ABNT-2 com pelo menos 82 teclas e com todos os caracteres da língua portuguesa
retro iluminado com apontamento único;

7.10 Possuir botões ou teclas de atalho para controle de som (aumentar, diminuir e mudo para alto
falante);

7.11 Possuir 1 (uma) interface Bluetooth 5.1 integrada;

7.12 01 (um) tomada de áudio universal;

7.13 Todas as conexões deverão ser integradas ao equipamento, não sendo aceitos adaptadores
externos ou hubs;

8. Unidade de disco rígido:

8.1 Unidade de estado sólido (SSD) com no mínimo 256GB do �po PCe NVMe M.2, classe 35;

8.2 Suporte às tlecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Repor�ng Technology) e NCQ
(Na�ve Command Queuing);

9. Tela de vídeo:

9.1 Tela Plana com tamanho de 14 polegadas, em LED, de formato 16:9 (widescreen);

9.2 Mínimo 32 bits por dot pitch;

9.3 Resolução mínima de 1366 x 768 pixels;

9.4 Tratamento an�rreflexivo. Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos
an�rreflexivos.

10. Acessórios:

10.1 Mouse sem fio, interface 2.4 GHz, bluetooth 5.0, resolução de 1600 ppp, do fabricante do
equipamento;

10.2 Capa para transporte, com Alça de manuseio, alça para ombro ajustável, resistente à água e
interior forrado com proteção contra arranhões e danos;



11. Alimentação elétrica e bateria:

11.1 Fonte externa de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC
(+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automá�co;

11.2 Conector Plug do cabo de alimentação com 2 ou 3 pinos, encaixável em tomada padrão NBR-
14136;

11.3 Bateria principal de Íon de Lí�o (Lithium-Íon), com no mínimo 04 (quatro células) células e 53 Whr,
do mesmo fabricante do equipamento principal;

11.4 O equipamento deverá possuir autonomia de até 18 horas com adição de bateria, comprovado
através do prospecto do fabricante do equipamento;

11.5 Deve permi�r a troca da bateria em caso de desgaste;

11.6 A bateria não poderá possuir dimensões que aumentem a espessura, comprimento ou largura do
equipamento.

12. Chassi:

12.1 Produzido nas variações de cores preta, prata ou cinza escuro (grafite);

12.2 Desligamento por so�wares ao manter-se pressionado o botão liga/desliga, com prevenção de
desligamento acidental do computador;

12.3 Luzes acopladas para indicar e permi�r monitoramento das condições de funcionamento do
equipamento com, no mínimo, os indicadores de equipamento ligado e recarga da bateria;

12.4 Tecnologia redutora de danos ao disco rígido, no interior do próprio disco ou por sistemas de
amortecimento e compensação de impactos presentes no equipamento principal;

12.5 Encaixe próprio para fixação e travamento de cabo de aço de segurança;

12.6 Deverá possuir 1 (um) conector DC para a fonte externa de alimentação, bivolt com auto
chaveamento da voltagem;

12.7 A impressão sobre as teclas deverá ser do �po permanente, não podendo apresentar desgaste por
abrasão ou uso prolongado;

12.8 Deve possuir base an�derrapante;

12.9 Deve pesar no máximo 1.800 gramas, incluindo o equipamento, sua bateria e todos os demais itens
internos instalados;

13. So�ware, Documentação e Gerenciamento:

13.1 Entrega de licença do Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 bits ou versão superior em
caráter perpétuo com todos os recursos, para garan�r atualizações de segurança gratuitas durante todo
o prazo da garan�a estabelecida pelo fornecedor do equipamento;

13.2 O sistema operacional deverá ser fornecido no idioma Português BR instalado e em pleno
funcionamento, além da documentação técnica em português necessária à instalação e operação do
equipamento;

13.3 Deve possuir, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem adaptações, subsistema de
segurança TPM (trustes plataform module) compa�vel com a norma TPM Specifica�on Version 2.0
especificada pelo TCG (Trusted Compu�ng Group). Deverá ser fornecido so�ware que permite a
implementação desta função com gerenciamento remoto e centralizado;

13.4 Possuir licença perpétua de so�ware para produ�vidade Office úl�ma versão comercializada com a
disponibilidade dos seguintes aplica�vos: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote e
Access, deverá ser fornecido mídia de instalação para o respec�vo so�ware;

13.5 Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet so�ware preferencialmente do próprio
fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das úl�mas atualizações
de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows),
devendo ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnós�cos, emi�r alertas e ajudar a reparar erros,
ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema;

13.6 Deverá ser fornecido so�ware para o�mização e desempenho do sistema através de inteligência
ar�ficial. O so�ware deverá melhorar o desempenho de aplica�vos, aumentando o tempo de duração



da bateria. O licitante deverá informar o modelo do so�ware em sua proposta. A não apresentação do
mesmo acarretará na desclassificação da proposta;

13.7 Todos os so�wares fornecidos deverão ser licenciados pelo período mínimo de validade da garan�a
do equipamento.

14. Compa�bilidade:

14.1 Compa�bilidade com EPEAT na categoria Silver, comprovada através de atestados ou cer�dões que
comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energé�ca EPEAT, emi�do por
ins�tuto credenciado junto ao INMETRO;

14.2 O equipamento ofertado deverá constar no Microso� Windows Catalog. A comprovação da
compa�bilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware Compa�bility Test Report
emi�do especificamente para o modelo e sistema operacional ofertado;

14.3 Cer�ficação FCC classe B – parte 15 ou similar nacional expedida por ins�tuição Rondônia ditada
pelo INMETRO ou declaração de conformidade do fabricante do equipamento, desde que o fabricante
possua laboratório Rondônia ditado pelo INMETRO ou Rondônia ditado por programa internacional de
Rondônia ditação reconhecido pelo INMETRO;

14.4 Cer�ficação emi�da por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional, que comprove
que o equipamento está em conformidade com a norma UL 60950 (Safety of Informa�on Technology
Equipment Including Electrical Business Equipment) ou similar, para segurança do usuário contra
incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos ou declaração de conformidade do fabricante
do equipamento;

14.5 O fabricante do equipamento deve possuir Cer�ficado ISO 9001;

14.6 O fabricante do equipamento deverá fazer parte da Green Eletron, en�dade gestora para logís�ca
reversa de produtos eletroeletrônicos, idealizada pela Abinee;

14.7 Todos os disposi�vos de hardware, além de seus drivers e demais so�wares fornecidos deverão ser
compa�veis com o sistema operacional Windows 10, 64 bits.

15. Outros requisitos:

15.1 O fornecedor deverá gravar em fábrica as seguintes informações na BIOS:

15.2 O número de patrimônio do equipamento (9 dígitos) gravado no campo “Asset Tag” na tabela
“System Enclosure ou Chassis Type”, que deverá solicitar previamente ao Contratante os números de
patrimônio para gravação, no formato (X.XXX.XXX);

15.3 Também deverá ser inserido o logo�po da Contratante na inicialização do equipamento.

15.4 O fornecedor deverá fornecer o logo�po devidamente e previamente escolhido pela contratada
serigrafado a laser na tampa do notebook em processo fabril;

15.5 Deverá ser apresentado prospecto com as caracterís�cas técnicas de todos os componentes do
equipamento, como placa mãe, processador, memória, interface de rede, bateria, disco rígido, mouse,
teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca
iden�fiquem e comprovem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, através de
cer�ficados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão
aceitas cópias das especificações ob�das em sí�os dos fabricantes na Internet, em que constem o
respec�vo endereço eletrônico, caso não haja prospectos ou sí�o na internet para comprovação dos
serviços, o licitante deverá apresentar documento expresso do fabricante afirmando a oferta dos
serviços e ou produtos;

15.6 A escolha do material a ser apresentado fica a critério do proponente;

15.7 Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idên�cos, ou seja, todos os componentes
externos e internos de mesmos modelos e marcas dos u�lizados nos equipamentos enviados para
homologação.;

15.8 As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens
individuais adequadas, que u�lizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garan�r a
máxima proteção durante o transporte e a armazenagem;

15.9 Possuir recurso disponibilizado via web site do próprio fabricante (informar URL para
comprovação), que permita verificar a garan�a do equipamento através da inserção do seu número de



série;

15.10 A contratante poderá abrir o equipamento e subs�tuir componentes internos, como memória e
disco rígido, sem perda da garan�a;

15.11 Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as
informações sobre os produtos com as instruções com fotos ou imagens ilustra�vas, para orientações
técnicas de como remover e recolocar as peças externas e internas do modelo do equipamento.
Comprovar com o envio dos manuais, na forma digital, juntamente com a proposta comercial ou
apresentar link a�vo do site do fabricante;

15.12 Todos os componentes dos equipamentos preferencialmente devem ser do próprio fabricante ou
estar em conformidade com a polí�ca de garan�a do mesmo, não sendo permi�da a integração de itens
de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garan�a ou não realização da manutenção
técnica pelo próprio fabricante quando solicitada;

15.13 Apresentação obrigatória de publicações oficiais que venham a comprovar efe�vamente o
conjunto de especificações exigidas, sob pena de desclassificação na falta destas;

15.14 A licitante deverá apresentar todas as informações de forma detalhada em sua proposta a marca,
modelo, configuração (processador, memória, garan�a estendida, placa de rede wireless, etc.) e
periféricos do equipamento ofertado. A não apresentação dessas informações acarretará na
desclassificação da proposta.

16. Garan�a On-Site:

16.1 Os equipamentos deverão possuir garan�a por um período mínimo de 12 (doze) meses on- site,
prevalecendo a garan�a oferecida pelo fabricante se o prazo for superior, na modalidade “On- site”,
contados a par�r da data de recebimento defini�vo, devendo o licitante, em sua proposta, os termos da
garan�a adicional oferecida pelo fabricante bem como fazer constar as assistências técnicas
credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garan�a em todo Estado de Rondônia;

16.2 A garan�a da bateria deverá acompanhar a do equipamento ofertado;

16.3 A garan�a deverá cobrir:

16.4 Os atendimentos deverão ter SLA de no mínimo: Primeiro atendimento (podendo ser remoto) em
até 24 horas e reposição de peças em até 05 (cinco) dias úteis dentro do horário comercial, pelo período
da garan�a exigido neste Termo de Referência;

16.5 Deverá ser apresentado documento do fabricante direcionado à esta solicitante atestando que
realizará o atendimento do nível de serviços nos prazos SLA (Service Level Agreement) e atendimento
on-site com técnicos e com as respec�vas subs�tuições de peças por sua conta dentro do período de
garan�a exigido neste Termo de Referência;

16.6 Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento serão entregues
necessariamente dentro de sua respec�va caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plás�co
de segurança;

16.7 O Primeiro Atendimento deverá ser realizado pela Empresa Licitante que deverá ter base local
sediada no estado do Rondônia, pelo período da garan�a exigida no Termo de Referência.. [...]

 

07. Da forma como está a especificação técnica descrita, APENAS COMPUTADORES DA FABRICANTE
DELL MODELO LATITUDE 3410, são capazes de atender integralmente as exigências editalícias. É
importante compreender que as principais fabricantes têm soluções e cer�ficações capazes de atender
o objeto desta licitação, sem a necessidade de direcionar o edital para um fabricante específico,
limitando a compe��vidade do certame.

08. Inclusive as especificações do Termo de Referência, do item ora impugnado, estão literalmente
escritas na especificação do equipamento para a qual a licitação está flagrantemente direcionada.

09. O Tribunal de Contas da União no Acórdão 2829/2015 se debruçando sobre o tema, decidiu: “No
planejamento de suas aquisições de equipamentos, a Administração deve iden�ficar um conjunto
representa�vo dos diversos modelos existentes no mercado que atendam completamente suas
necessidades antes de elaborar as especificações técnicas e a cotação de preços, de modo a caracterizar
a realização de ampla pesquisa de mercado e evitar o direcionamento do certame para modelo



específico pela inserção no edital de caracterís�cas a�picas.”(Acórdão 2829/2015-Plenário, TC
019.804/2014-8, relator Ministro Bruno Dantas, 04.11.2015.)

10. Como dito, da forma como está o edital, a especificação técnica do item restringe a par�cipação de
vários fabricantes, limitando a compe��vidade da licitação a um único fabricante, sendo que o obje�vo
da licitação pode ser a�ngido por mais equipamentos e mais fabricantes, desde que se faça uma
exigência de especificação técnica que não se mostra nocivamente restri�va.

11. Sendo feitas algumas alterações na descrição das especificações técnicas a serem atendidas pelos
licitantes para o item, de certo haverá uma maior par�cipação de outros equipamentos. Neste sen�do,
para se ter uma maior concorrência com um maior número de licitantes que possam atender ao edital
e, assim, evitar uma ilegal restrição do universo de licitante, fazem-se necessárias as seguintes
modificações na especificação técnica do item, a saber: Modificar a especificação redigida para o item
de modo a possibilitar a par�cipação de outras marcas.

12. Face às considerações apresentadas, a impugnante requer especial consideração sobre as razões e
argumentos ora apresentados, de modo que o pregoeiro promova a alteração das especificações do
item, para que neste certame seja admi�do, outros modelos e fabricantes além daquele direcionado
pelo instrumento convocatório.

13. Com tais modificações estaria assegurada a consonância entre os princípios regedores da
Administração Pública, dando oportunidade a um maior número de par�cipantes interessados.

14. Caso seja indeferida, diante das considerações feitas, que o órgão indique outros modelos e
fabricantes de equipamentos que atendam a especificação requerida para o item e, que se faça subir a
presente impugnação à autoridade superior, com os comentários per�nentes, para que esta, então,
diante da coerência dos argumentos desenvolvidos, a serem cotejados com os princípios cons�tucionais
e legais a�nentes a todo processo de licitação, dê provimento ao mesmo nos termos do pedido da
impugnante; tudo, sem prejuízo do exercício do direito de representação ao TCE e TCU, na forma do § 2º
do art. 74 da Cons�tuição Federal".

 

II.1 - RESPOSTA SEDUC/RO, conforme documento SEI 0015338270

"Considerando-se todos os argumentos apresentados e analisados, a equipe técnica desta Secretaria
posiciona-se da seguinte forma:

Quanto à possibilidade de direcionamento APENAS COMPUTADORES DA FABRICANTE DELL MODELO
LATITUDE 3410 -  Temos a nos reportar como se segue:

- É essencial adaptar-se ao mercado para a sobrevivência das empresas e dos negócios. Neste cenário as
empresas que resis�rem à inovação, não conseguirão se adaptar às mudanças e superar a evolução de
seus concorrentes. Neste diapasão, as empresas de um modo geral tem procurado soluções no mercado
de mul�marcas como um fator de inovação, e, no mercado de equipamentos de informá�ca não é
exceção, basta verificar as mais variadas ofertas de marcas e modelos, ou seja, todos procuram estar
aptos a atender as exigências do mercado, portanto com o mercado globalizado, todas as empresas que
evoluíram têm as mesmas possibilidades de compe�r, ou seja, não seria diferente no presente certame,
afastando dessa forma, qualquer possibilidade de restringir a livre concorrência. Todavia essa situação
não é problema para a IMPUGNANTE, pois essa segue o mesmo conceito de mercado uma vez que
comercializa equipamentos no ramo da INFORMÁTICA, de diversas marcas e modelos, portanto ela é
uma EMPRESA MULTIMARCAS, como pode ser verificado em sua página oficial, na internet, o que revela
que a mesma tem todo o potencial para compe�r, devendo se for o caso, apenas ampliar o por�ólio de
produtos oferecidos.

 - As especificações atribuídas ao OBJETO, servem apenas como REFERENCIA, conforme subitem 3.4. do
Termo de Referência que diz As descrições dos materiais possuem apenas a finalidade
de REFERÊNCIA para orientar, vinculando tão somente a questões técnica e não a definição de marcas
ou modelos, sendo permi�do ao licitante ofertar equipamento equivalente ou de melhor qualidade
(TCU, Acordão nº 2401/2006, 9.3.2 – Plenário). ASI: 596500202., desse modo refutamos qualquer
intenção de direcionamento de nossa parte, mas sobretudo, garan�r uma aquisição que resguarde e
atenda ao INTERESSE PÚBLICO.



- É pra�camente um praxe nos Pedidos de Impugnação, o licitante apontar direcionamento para essa ou
aquela fabricante, o que não é correto, pois no mercado atual, os equipamentos eletroeletrônicos, são
montados com inúmeras configurações, sendo importante ressaltar, que os kit de componentes
eletrônicos que os compõem, em sua grande maioria independentemente de MARCAS, são os mesmos,
portanto as especificações ora apresentadas poderão ser atendidas por qualquer MARCA, existente no
mercado, afastando o caráter de direcionamento, bastando para querer par�cipar. Resta deixar claro
que nesse exemplo a empresa também, se diz especializada, portanto como se vê, existe outras
empresas com equipamentos na mesma condição que podem atender as exigências do objeto.

Finalizando esse quesito, fora os equipamentos da fabricante citada pela impugnante (Dell), que sem
dúvidas são bons realmente,  podemos citar outras marcas que podem com suficiência atender nossas
pretensões e que são comumente disponíveis no mercado brasileiro, como é o casa das fabricantes
LENOVO, ACER, VAIO...).

 

Quanto ao caráter Legal da Proposta - A este respeito, a própria Lei 8.666/93, no caput do art. 3º da Lei
8.666/93, garan�da a isonomia, a licitação busca a obtenção da proposta mais vantajosa para a
Administração. Como corolário dessa evocação, a "melhor proposta" envolve, necessariamente, a
escolha da empresa apta ao fornecimento de equipamentos. Nada se aproveita de uma ó�ma oferta
apresentada por uma empresa inábil; nesse caso, não se trataria, por óbvio, de contratação vantajosa. 

Em outras palavras, Segundo Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administra�vos, 11ª Ed. pg. 45/46).

É pré-requisito da contratação a certeza da boa execução do objeto. Muitos dos disposi�vos da Lei de
Licitações provêm desse princípio. O art. 30, é um deles.

” Celso Antônio Bandeira de Mello (Licitação, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1980, p.3), a primeira das
finalidades da licitação – a obtenção da melhor proposta – pode ser frustrada, por vício jurídico ou
insa�sfação das propostas. O eminente Diógenes Gasparini (Direito Administra�vo, 11ª Edição, Saraiva,
pg. 470) ensina que a seleção dessa melhor proposição ocorre entre as apresentadas por interessados
que pretendem contratar com a en�dade obrigada a licitar e que atenderam o seu
chamamento. Segundo o doutrinador, não se poderia aproveitar qualquer proposta, ainda que seja
melhor que a melhor das apresentadas” (...).

Ademais, a alegação, da IMPUGNANTE sobre o edital estar ferindo o princípio da Isonomia, não
encontra jus�fica�va plena, pois existem vários entendimentos de que é legal a subcontratação
excepcional de parte técnica e materialmente relevante do objeto, o próprio Acordão do TCU-
2.073/2010, Acordão TC – 008.543/2011-9 retratam a pacificação da matéria perante os Tribunais.

Quanto ao pleito da Impugnante - Não restou claro, a pretensão da IMPUGNANTE, ao mencionar
que: 11. Sendo feitas algumas alterações na descrição das especificações técnicas a serem atendidas
pelos licitantes para o item, de certo haverá uma maior par�cipação de outros equipamentos. Neste
sen�do, para se ter uma maior concorrência com um maior número de licitantes que possam atender
ao edital e, assim, evitar uma ilegal restrição do universo de licitante, fazem-se necessárias as
seguintes modificações na especificação técnica do item, a saber: Modificar a especificação redigida
para o item de modo a possibilitar a par�cipação de outras marcas. 12. Face às considerações
apresentadas, a impugnante requer especial consideração sobre as razões e argumentos ora
apresentados, de modo que o pregoeiro promova a alteração das especificações do item, para que
neste certame seja admi�do, outros modelos e fabricantes além daquele direcionado pelo
instrumento convocatório. 13. Com tais modificações estaria assegurada a consonância entre os
princípios regedores da Administração Pública, dando oportunidade a um maior número de
par�cipantes interessados. Pelo que vemos sob grifo nosso, que a IMPUGNANTE, fora as citações de
indícios de direcionamento, bem como sobre o caráter legal da proposta, vastamente esclarecidos
acima, a licitante não conseguiu enunciar quaisquer modificações pretendida, ficando vaga e sem nexo
causal o Pedido de Impugnação.

Por fim, considerando que está SEDUC, em nenhum momento do transcorrer do processo, tem qualquer
contato, seja ele direto ou indireto, com empresas fabricantes ou revendedoras, e ou seus
representantes, fato que por si só, inibe qualquer possibilidade da prá�ca de atos espúrios, entretanto
caso, licitante possa apresentar qualquer prova contrária, iremos apurar e punir o(s) responsável(is).
Porém é oportuno que se esclareça que todos os processos licitatórios são previamente analisados em



sua legalidade pela Procuradoria Geral do Estado - PGE/RO - Parecer 1019(0015206197), tecnicamente
quanto aos equipamentos de informá�ca pelo Comitê Estadual de Planejamento em Tecnologia da
Informação e Comunicação – EPR-COITIC – Parecer 147 (0015088060), Processualmente analisado pela
Superintendência Estadual de Compras e Licitações, por meio da Gerência de Análise Processual GAP,
Análise 946(0015048891), todos constantes dos autos, amparando a clara certeza da licitude do
processo.

Por todo o exposto, e por entendermos que a IMPUGNANTE, apresentou uma peça se não equivocada,
no mínimo confusa, esta equipe técnica, salvo por entendimento superior, prima por não acatar a
impugnação, uma vez que não constatou-se qualquer irregularidade nas exigências editalícias".

 

III – DA DECISÃO

Substanciando a manifestação da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, por todo o
exposto, bem como, nos princípios norteadores das licitações, julgo IMPROCEDENTE a impugnação.

 
Informo que os documentos citados pela Secretaria de Estado da Edução - SEDUC, esta

disponível no Portal do Governo do Estado de Rondônia www.rondonia.ro.go.br/supel.
 
Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeira e Equipe de Apoio, através do

telefone (69) 3216-5318, no e-mail da Equipe supel.omega@gmail.com  ou no endereço sito ao Palácio Rio
Madeira, Ed. Rio Pacaás Novos/Edif. Central, 2º Andar, Av. Farquar, n° 2986, B. Pedrinhas, CEP 76.801-470,
Porto Velho/RO.

 
Dê ciência à Impugnante, via e-mail, através do campo de avisos do Sistema Comprasnet e

através do Portal do Governo do Estado de Rondônia www.rondonia.ro.go.br/supel.
Publique-se.
 
 
Porto Velho, 18 de Dezembro  de 2020.

 

 

BIANCA MATIAS DE SOUZA
Pregoeira Substituta – Equipe ÔMEGA/SUPEL

Mat. 300109123

Documento assinado eletronicamente por Bianca Ma�as de Souza, Pregoeiro(a), em 18/12/2020, às
14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0015340960 e o código CRC DCE06B27.

Referência: Caso responda este(a) Exame, indicar expressamente o Processo nº 0029.335099/2020-00 SEI nº 0015340960
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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
Assessoria Técnica - SUPEL-ASSEJUR 

  

Parecer nº 1019/2020/SUPEL-ASSEJUR

Referência: Processo Administra�vo nº 0029.335099/2020-00. Pregão Eletrônico n. 791/2020.

Procedência: Equipe de Licitação ÔMEGA/SUPEL.

Interessado: Secretaria de Estado da Educação - SEDUC.

Menor Preço Por Item - VALOR: R$ 80.584.387,26 (oitenta milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil,
trezentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos).

 
Ementa: Licitação. Fase Interna. Pregão Eletrônico. Ampla Par�cipação Com Cota de 25% para
ME/EPP. Registro de Preços. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes –
Equipamento Tecnológico (notebook). Análise e Parecer Técnico e Jurídico da Minuta do Edital e seus
Anexos. Possibilidade.

 

I- DA CONSULTA

1. Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico do �po menor preço
por item, com ampla par�cipação e cota de 25% para Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte -
EPP. Tem por objeto a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes – Equipamento Tecnológico
(notebook), mediante Sistema de Registro de Preços.

2. O valor es�mado da contratação é de R$ 80.584.387,26 (oitenta milhões, quinhentos e oitenta
e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), conforme ID 0015139840.

3. Os autos foram encaminhados a esta Procuradoria para análise e Parecer Jurídico a fim de dar
con�nuidade com o certame, consoante preceitua o art. 38, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93.

4. Essa é, em apertada síntese, a consulta que nos é subme�da.

 

II- DO PARECER

A) Considerações Iniciais

5. De início, é oportuno salientar que a presente manifestação restringe-se aos aspectos jurídicos
rela�vos à regularidade procedimental e à observância dos princípios e legislação de regência (controle
interno da legalidade administra�va), abstendo-se esta Procuradoria quanto aos aspectos técnicos,
econômicos, financeiros e/ou cadastrais.

6. Em relação aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros e/ou cadastrais, par�remos da
premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para
a sua adequação às necessidades da Administração, observando os requisitos legalmente impostos.

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=14755400&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000768&infra_hash=b0228d7892d2a824ed9877257989b6fa82a0df8336641f4d13356e14db582adf
https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=16951906&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000768&infra_hash=6ca425392871d4c9169ccf1ec0cf4f23c93af8bed9d1acab2edd1c62d09d64bc


7. O Parecer não se des�na a apreciar a conveniência e a oportunidade do ato administra�vo,
responsabilidade que recai, inteiramente, sobre o Gestor Público, que deverá observar nas contratações
públicas o interesse público.

8. A Cons�tuição da República, em seu art. 37, XXI, impõe a obrigatoriedade de prévia licitação
para a celebração de contratos públicos. No mesmo mandamento cons�tucional, ressalva a imposição de
prévia licitação nos casos especificados na legislação. 

B) Adequação Procedimental

9. De acordo com o art. 40 da Lei Estadual n. 3.830/16, os atos do processo administra�vo não
dependem de forma determinada, salvo expressa disposição legal.

10. O exame prévio do edital consiste, em regra, em verificar nos autos, no estado em que se
encontra o procedimento licitatório, os seguintes elementos previstos no art. 30, incisos I a XI, do Decreto
Estadual n. 12.205/06. Confira-se:

a - Jus�fica�va da contratação (0015018186 - item 5);

b - termo de referência (0015018186);

c - previsão de recursos orçamentários (0015018186 - item 7);

d - autorização de abertura da licitação pelo Ordenador de Despesa (0015004771);

e - parecer SETIC-DITEC (0015068331 e 0015088060);

f - Portaria designação do pregoeiro e equipe de apoio (0015143121);

g - edital e respec�vos anexos (0015142980);

h - documentação exigida para habilitação (0015142980 - item 13);

i - parecer jurídico (0015206197).

11. Insta ressaltar que a modalidade de licitação escolhida (pregão eletrônico) preenche de modo
evidente o requisito inserido na Lei n. 10.520/2002, eis que o objeto se trata de aquisição comum, cujos
padrões de desempenho e qualidade foram obje�vamente definidos pela minuta do edital, por meio de
especificações usuais no mercado.

12. Depreende-se de Despacho SUPEL-GAP (0015125077) que foi determinado a ampla
par�cipação com a reserva de cota no total de até 25% às empresas ME/EPP em obediência ao previsto no
Art. 8º do Decreto Estadual nº 21.675/2017, tendo em vista que os mesmos enquadram-se como bens de
natureza divisível com valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

13. Consta nos autos pesquisas de mercado extraídas do Banco de Preços (0015065856),
conforme jus�fica�va (0015065902), que ensejou a elaboração do Quadro Es�ma�vos de Preços
(0015139840). Frisa-se que, não é responsabilidade desta Procuradoria verificar se os preços estão
compa�veis com aqueles pra�cados no mercado e nem de verificar a sua qualidade, ações de inteira e
exclusiva responsabilidade da unidade do órgão responsável pela pesquisa.

14. Com relação ao uso do sistema do registro de preços, o ordenador o jus�ficou no item 20, com
base no art. 3º, incisos I, II, III e IV do Decreto Estadual n. 18.340/13. 15.

15. Consigne-se ainda que a ausência da Nota de Crédito e Declaração de Adequação
Orçamentária, no presente processo, está jus�ficada pelo § 4º, do argo 8º, do Decreto Estadual n°
18.340/2013, sendo exigível apenas quando da formalização do contrato.

16. Os autos do processo subme�dos à análise se encontram regularmente formalizados, em
conformidade com o ordenamento jurídico per�nente, sobretudo às normas da Lei n. 8.666/93 e da Lei
10.520/2002.

C) Da Análise do Instrumento Convocatório

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=16820055&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000768&infra_hash=329d9cc8f2350d9662fa820e5590b83660165204f54496dbf963e7757052ae53
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https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=16955318&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000768&infra_hash=f5a088ad50026319a6137bcd005cf20201c53d99ceab0705bb42e34a6e938d6e
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17. Cumpre agora examinar a instrução processual sob o aspecto das demais formalidades
aplicáveis às contratações administravas.

18. Nossa função é apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e recomendar providências,
para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem compete avaliar a real dimensão do risco e a
necessidade de se adotar ou não a precaução recomendada.

19. Presume-se que as especificações técnicas condas no presente processo (entre os quais,
planilha orçamentária e memorial descri�vo), inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação,
suas caracterís�cas, requisitos e avaliação do preço esmado, tenham sido regularmente determinadas pelo
setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos obje�vos, para a melhor consecução do
interesse público.

20. Insta salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vincula�vo, mas em prol
da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade
que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Todavia, caso haja divergência da
opinião jurídica desta setorial, ela deve estar acompanhada da respec�va mo�vação.

21. As questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O
prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusivo do
gestor.

C.1) Do Termo de Referência (0015018186), Errata (0015073026) e Minuta de Contrato (0015018221)

22. No tocante ao Termo de Referência, preliminarmente, vale esclarecer que é documento
obrigatório e prévio ao procedimento licitatório, que servirá de base à elaboração do edital.

23. O Termo de Referência deverá estar devidamente ajustado ao Edital de Licitação, não
contendo conteúdo diverso. Do mesmo modo, não se admite divergência entre as condições do edital e as
cláusulas previstas na minuta do contrato. Nesse sen�do, dispõe o Tribunal de Contas da União (Acórdão
531/2007-Plenário):

[...] “Defina o objeto de forma precisa, suficiente e clara, não se admi�ndo discrepância entre os termos
do edital, do termo de referência e da minuta de contrato, sob pena de comprometer o caráter
compe��vo do certame, em atendimento aos arts. 3º, inciso II, e 4º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002 c/c
art. 8º, inciso I do Decreto nº 3.555/2000.” [...] (Destacou-se).

24. Da Definição do Objeto. Percebe-se no subitem 3.3 as Especificações Técnicas e Quan�dades
Es�madas. O art. 7º, § 5º, da Lei n. 8.666/93 e o art. 3º, II, da Lei n. 10.520/02 refutam a descrição do objeto
direcionada à marca, à modelo específico ou a qualquer caracterís�ca suficiente para configurar restrição da
compe��vidade licitatória, salvo nos casos em que for tecnicamente jus�ficável.

25. Consta nos autos Parecer nº 147/2020/SETIC-DITEC (0015088060) aprovando as
especificações.

26. Não foi possível verificar no presente processo a jus�fica�va para exigência do fornecimento
de Sistema Operacional Windows 10 Professional, haja vista que, atualmente, existem diversos Sistemas
Operacionais gratuitos de código aberto, tais como Ubuntu, Fedora, Linux Mint e Debian, dentre diversos
outros que suprem sem dificuldades as necessidades funcionais da Administração Pública, com programas
alterna�vos gratuitos de código igualmente aberto (LibreOffice, GNU GIMP, Chromium, etc). Além do mais,
grande parte dos sistemas informá�cos de uso diário no Estado de Rondônia são baseados no ambiente web
e , portanto, podem ser u�lizados em quaisquer navegadores de internet, independente de S.O. Diante
disso, necessário que órgão de origem jus�fique tal exigência.

27. Desta forma caso a secretaria decida alterar o sistema operacional por algum outro gratuito,
se faz necessário uma nova cotação de banco de preço.

28. A escolha e as especificações técnicas do objeto competem ao Gestor Público, recaindo sobre
este a responsabilidade pela adoção de especificações excessivas, desnecessárias e direcionadoras que
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limitem a compe�ção, tendo esta Procuradoria apenas o poder-dever de orientá-lo para uma atuação em
conformidade com a legislação. Deve o gestor ser alertado que qualquer prá�ca neste sen�do se configurará
como fraude à licitação, sujeitando os responsáveis a todas as sanções cíveis, penais e administra�vas. 

29. A jus�fica�va para a aquisição encontra-se no subitem 5.1, que visa auxiliar professores que
precisam ter acesso à notebooks apropriados para viabilizar a con�nuidade das aulas remotas e
posteriormente, híbridas, na rede pública estadual de Rondônia, dando a oportunidade da oferta
educacional, por ser esta dever do Estado, de promover o acesso e permanência dos estudantes, garan�da
dentro dos princípios cons�tucionais de Isonomia e Igualdade.

30. As descrições técnicas e quan�dade de equipamentos apresentadas, foram definidos pela
Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SEDUC-CTIC e baseia-se no número de
professores cadastrados na Plataforma de ensino ClassRoom da Google gerenciada por esta Secretaria de
Estado da Educação; Planilhas Nominais (0014976295, 0014976468, 0014976544, 0014976615);
Memorando nº 105/2020/SEDUC/CTIC; solicitação de compras (0014982777); Declaração de Disponibilidade
Orçamentária (0014992500); e, Autorização (0015004771).

31. Vale salientar que não é atribuição desta Procuradoria realizar qualquer análise técnica acerca
dos quan�ta�vos informados no Termo de Referência inerente a este processo administra�vo, tendo em
vista inserir-se na seara do planejamento, da discricionariedade e da conveniência do Gestor.

32. Por oportuno, enfa�zamos que a análise dos quan�ta�vos informados parte da premissa da
presunção de veracidade, legi�midade e legalidade dos atos administra�vos, recaindo sobre o gestor a
responsabilidade por contratações an�econômicas e desnecessárias.

33. Visto que, o objeto será u�lizado neste momento de Pandemia do covid-19, em virtude da
suspensão das aulas presencias, recomenda-se a Secretaria que reavalie o prazo de entrega que será de
até 75 (setenta e cinco) dias corridos, tendo em vista a presente urgência.

34. Os subitens 3.5.1 da Garan�a do Objeto e 16.1 da Descrição do Objeto, mencionam a
necessidade de assistências técnicas credenciadas e autorizadas em todo Estado de Rondônia. Todavia, tal
restrição geográfica não está acompanhada de jus�fica�va, sobretudo da comprovação da real necessidade
da localização para a execução sa�sfatória do contrato.

35. Em regra, a restrição geográfica restringe a compe��vidade do certame licitatório, o que é
vedado pelo  inciso I, § 1º do ar�go 3º da Lei 8666/93 e pela vasta jurisprudência dos Tribunais de Contas. 

36. Assim, sugere-se a elaboração de jus�fica�va para a restrição geográfica, mormente
pautada no Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade. 

37. O prazo de subs�tuição previsto nos subitens 3.5.9 e 6.3.4 (úteis) e 18.2.10
(corridos) divergem entre si. Recomenda-se a sua harmonização.

38. O item 20, parágrafo sexto, menciona os incisos I a V e § 1º, do art. 3º, do Decreto nº
18.340/2013. Contudo, o inciso V do referido Decreto 18.340/13 foi revogado pelo Decreto Estadual Nº
24.082 de 22/07/2019. Diante disso, recomenda-se que seja excluído a sua referência.

39. Percebe-se a ausência da exigência de apresentação de Balanço Patrimonial, contudo,
considerando o objeto, o valor es�mado ser de grande monta, sugerimos sua exigência, conforme do art.
31, inciso I da Lei n° 8.666/93. 

40. Recomenda-se incluir na minuta do contrato, cláusula nona – do reajuste contratual, que a
assinatura do termo de contrato após 60 (sessenta) dias da data de apresentação da proposta ou da data
da licitação, precluirá o direito ao reajuste contratual, passando a ser contado o interregno mínimo para
concessão de reajuste a par�r da data da assinatura do contrato.

C.2) Do Edital de Licitação e seus Anexos (0015142980)
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41. Anote-se que entre a publicação e a realização do pregão deve ser observado o art. 4º-G da
Lei 13.979/2020, incluído pela MP 926/2020 que prevê que nas licitações na modalidade pregão, eletrônico
ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da
emergência, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.

42. Atentar-se, as novas regras a serem aplicadas a modalidade de Pregão, na forma
eletrônica, regulamentada pelo Decreto Federal n° 10.024/2019. 

43. No subitem 13.7 atentar-se ao apontamento de origem 39 do presente parecer.

44. O prazo no subitem 5.1 (corridos), minuta da ata de registro de preços, diverge do prazo no
subitem 17.1 (úteis), recomenda-se sua re�ficação.

 

III - DA CONCLUSÃO   

45. Ante o exposto, não havendo outras questões jurídicas delimitadas e com base nas
informações constantes nos autos, opina-se pela viabilidade jurídica  do certame, condicionada ao
atendimento e/ou jus�fica�va dos apontamentos supracitados na presente manifestação.

46. Esta opinião carece da aprovação por parte do Procurador Geral do Estado diante da
obrigação conda no argo 11, inciso V, da Lei Complementar nº 620/2011 concomitante argo 9º da Resolução
nº 08/2019/PGE-GAB, da Procuradoria Geraldo Estado de Rondônia, publicada no Diário Oficial do Estado de
Rondônia - Edição 126 - 11 de julho de 2019 Porto Velho/RO (6876905).

47. No presente certame recomenda-se a observação da instrução norma�va n. 25/2009 do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia com relação à disponibilização do edital de forma eletrônica
àquela corte.

48. É o parecer salvo melhor juízo. À consideração superior, considerando os valores envolvidos na
licitação.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO SILVEIRA DE AGUIAR NETO, Procurador(a), em
15/12/2020, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Juraci Jorge da Silva, Procurador(a), em 16/12/2020, às 10:51,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0015206197 e o código CRC 9F4F68BC.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0029.335099/2020-00 SEI nº 0015206197

Criado por 98784846291, versão 10 por 79667457249 em 13/12/2020 22:28:18.
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Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - SETIC
Diretoria Técnica - SETIC-DITEC 

  

Parecer nº 147/2020/SETIC-DITEC

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 

Oportuno lembrar que este parecer limita-se, apenas, a analise das especificações técnicas em
questão, não tendo a pretensão de adentrar/analisar os aspectos discricionários da oportunidade e
conveniência, nem significando qualquer ato uma concordância com a realização de eventual contratação, da
mesma forma que não compete a esta Superintendência  posicionar-se em relação aos aspectos econômicos
do caso nem inves�gar eventuais ilicitudes ou beneficiamentos irregulares não evidenciados neste processo. 
                

Frise-se, também, que o presente parecer toma por base, exclusivamente, as especificações
técnicas que constam, até a presente data.

 

II – PARECER TÉCNICO

 

Após análise das especificações técnicas do objeto apresentado no Termo de Referência
0015018186, onde a SEDUC visa Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes – Equipamento
Tecnológico (notebook), informamos a seguir:  

 

Após a análise das especificações técnicas, evidenciou-se que após a errata 0015073026, as
especificações técnicas apresentadas neste processo estão em conformidade com as especificações
necessárias para a finalidade a qual se propõem, e atenderão ao obje�vo pré-estabelecido. 

 

Portanto emi�mos parecer favorável a aquisição pretendida.

 

Sem mais para o momento, encerramos o parecer devidamente assinado.

 

Porto Velho, 07 de dezembro de 2020.

 

GABRIEL CARRIJO BENTO TEIXEIRA 
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Gerente de Infraestrutura e Serviços - SETIC/DITEC

 

Documento assinado eletronicamente por Gabriel Carrijo Bento Teixeira, Analista, em 07/12/2020, às
12:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0015088060 e o código CRC 40A69DB6.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0029.335099/2020-00 SEI nº 0015088060

Criado por 88606473200, versão 3 por 88606473200 em 07/12/2020 12:42:35.
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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 
  

ANÁLISE

Análise nº 946/2020/SUPEL-GAP

 

GERÊNCIA DE ANÁLISE PROCESSUAL                  

 
PROCESSO N°: 

0029.335099/2020-00

 
DATA ENTRADA: 

04.12.2020

              FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO (marcar com X):

1. Atribuições do ordenador de despesas e de outros servidores competentes: O processo iniciou com a solicitação do responsável sobre a necessidade 
aquisição dos bens e serviços? (art. 22, §1º, Lei nº. 9.784/99).

2. Assinatura (digital) da autoridade competente. (art. 38, caput Lei 8.666/93, art. 9º, II, Decreto 5450/2005).

3.
Consta Projeto Básico ou Termo de Referência e SAMS aprovado pela autoridade competente, com assinatura digital? (art. 7º e art. 14, caput Lei 8.666/93; 
9º, II, Decreto 5450/2005; art. 3º da Lei 10.520/2002; Decreto 3555/2000; art. 28  a 30 da IN 05/2017/MPOG, art. 34, § único Res. 001/CGE - RO- 2008; art. 22 § 1°
Lei 9.784/99; art. 80, § 1° do Decreto Lei 200/67).

4. Do Objeto: Pregão para Registro de Preço? Caso positivo observar as regras do Art. 3º, Incisos I a V do Decreto 18.340/2013 e Decreto 24.082/2019.

5. Descrição do objeto (descrever os itens – suficiente e clara). (art. 6º, IX “caput”, c/c art. 38 “caput” e art. 40, I da Lei 8.666/93; art. 3º, II. Lei 10.520/02; art.
inciso I, Decreto 5450/05; art. 30, I, IN 05/2017/MPOG)

6.
Especificação técnica (complemento da descrição do objeto, descrição dos serviços, metodologia da execução com detalhes técnicos e decomposição, quan
for o caso). (art. 6º, IX “caput” e alíneas da Lei 8.666/93; art. 9º, V, Decreto 5450/05; art. 8º, IV e V, Decreto 3555/00; art. 30, Anexo V - 2.5. a.4 e XII, 
05/2017/MPOG).

7. Quantidade necessária (indicar quant. em sua totalidade, c/ unid. de medida correspondentes). (art. 6º, IX, “f” Lei 8.666/93; art. 15, X e XI, Anexo V, 2.1 a.2,
05/2017/MPOG).

8.

Razões da Estimativa: Em atendimento ao Artigo 15°, §7°, II da Lei 8.666/93, deverá ser juntado aos autos memória dos cálculos quantitativos estimados par
licitação, se possível levando em consideração dados históricos de consumo e/ou projeções futuras baseadas em demandas possíveis. Isso se faz necessário para 
maior fidedignidade aos quantitativos dos insumos solicitados. Estimativa (memória de cálculo, dados da última aquisição, estoque existente e estimativa de meses p
atendimento) e/ou quadro de distribuição. (Art. 24. IV, da IN 05/2017/MPOG).

9. Constam anexos (planilha de custos, modelo de OS, artes gráficas, fotografias, plantas, desenhos técnicos, requisitos mínimos, modelos com referência
objeto a ser licitado etc.). (Art. 30, Anexo VII - A, 7.7, Anexo V 2.4 - c da IN 05/2017/MPOG).

10. Justificativa (expor o porquê precisa, para quê, real necessidade, finalidade pública, razão da estimativa). (art. 50, incisos e §§ da Lei 9784/99; art. 12, II, da 
8666/93; Art. 30, II, IN 05/2017/MPOG; art. 3º, I e III da Lei 10.520/02; art. 9º, III, Decreto 5.450/05; art. 8º, III, “b”, Decreto 3.555/2000).

11.
Sistema Orçamentário (identificar programa(s) a ser(em) atendido(s) inter-relacionado PPA, LDO, LOA, P/A, E/D, Fonte). (art. 7º, inciso 2, III e IV da 
8.666/93; art. 30, XI, Anexo V. 2. 10-a da IN 05/2017/MPOG; art. 165 CF). (tratando-se de registro de preço, observar que não será necessária a indicação de recu
financeiro).

12. Prazo e local de entrega/execução, de atendimento. (art. 6º, IX e art. 8º; art. 40, II e IV Lei 8.666/93; art. 9º, V, Decreto 5.450/05; art. 3º, I Lei 10.520/02; art. 8º,
Decreto 3.555/00).

13. Verificar data do evento, se houver.

14. Vigência Contratual nos termos do art. 57 da Lei n. 8.666/93.

15. Instrumento Contratual - Reajustes (serviços). Art. 40 , inciso XI, da Lei nº 8.666/93.

16. Critérios de Recebimento Provisório e Definitivo. Observar hipóteses do art. 73, incisos I e II da Lei 8.666/93 e exceções do art. 74 (gêneros perecíveis e alimenta
preparada).



17. Critérios de Julgamento das Propostas nos termos do art. 40, inciso VII, da Lei n. 8.666/93.

18. Existe a justificativa para o critério de julgamento por lote nos termos da Súmula n° 08 do TCE/RO 16 de setembro de 2014 DOE nº 753 p. 5

19. Critérios de Sustentabilidade nos termos do Art. 6°, inciso I, Decreto Estadual n. 21.264/2016 e Art. 1º, II, da IN 05/2017/MPOG.

20. Garantia, Assistência Técnica, Desempenho e Manutenção (conforme o bem) Validade.

21. Amostras (se o bem exigir, quem avaliará, prazo para avaliação, critérios objetivos para julgamento, local de verificação, destinação final das amostras, etc...).

22. Condições de pagamento (indicação do prazo em dias e exigências). (art. 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei 8.666/93; art. 30, Anexo V, 2.4 - e, Anexo VIII - a da
05/2017/2008/MPOG).

23. Sanções Disciplinares/Penalidades. (art. 40, inciso III da Lei 8.666/93; art. 9º, V c/c § 2º do Decreto 5.450/05; art. 3º, I, Lei 10.520/02; art. 68 da IN 05/2017/MPOG

24. Deveres/Obrigações da Contratada e Contratante. (art. 6º, IX Lei 8.666/93; art. 3º, I Lei 10520/02; art. 9º, V c/c § 2º do Dec. 5.450/05; art. 2º, II c/c art. art.
Anexo V - 2.6, da IN 05/2017/MPOG).

25. Existe dentre as cláusulas de obrigações da CONTRATADA A DE: Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação?

26. Existe dentre as cláusulas de obrigações da CONTRATADA A DE:  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões (contrato) que
fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, de acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 65 da Lei nº 8.666/93?

27. Dos custos (informar o que deve compor os preços ofertados – frete, impostos, taxas, etc.). (art. 6º, IX “caput” e alíneas c/c art. 7º. § 2º. II e art. 12, III e IV da 
8.666/93; art. 18 da IN 05/2018/MPOG).

28. Dentre as cláusulas de obrigações da CONTRATANTE existe a de Efetuar o pagamento à contratada?

29. Dentre as cláusulas de obrigações da CONTRATANTE existe a de Promover a fiscalização do contrato? (a unidade gestora poderá tratar do tema em  it
próprio) 

30. O Termo de Referência faz vedação à subcontratação de parte do objeto nos termos do art. 72 da lei 8.666/93? (informa-se que a omissão no TR e Edital
referido item remete a uma aceitação tácita da possibilidade de a empresa vencedora subcontratar parte do objeto). 

31.
Aplicação do Art. 8º do Decreto Estadual Nº 21.675/2017 – COTA ME/EPP - Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível, desde que não h
prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto, a SUPEL deverá reservar até 25% (vinte e cinto por cento) por item ou lote para a contratação de pequenas empres
A unidade gestora consignou no TR a aplicação da cota ou justificou a sua não aplicação?

32. Qualificação Técnica: A unidade gestora observou a Orientação Técnica nº 001/2017/GAB/SUPEL e Orientação Técnica nº 002/2017/GAB/SUPEL, quanto
hipóteses dos arts. 3º e 4º?

33. A SAM’S encontra-se com as especificações técnicas de acordo com as descrições de mercado, incluindo quantitativo e unidade.

34.
Aplicação do Art. 1º, parágrafo único da Lei Estadual Nº 2.134 de 23.07.2009 - Nas licitações para contratação de prestação de serviços que prevejam
fornecimento de mão-de-obra, foi observada a reserva mínima de 2% (dois por cento) das vagas disponíveis para apenados em regime semi-aberto e egressos 
Sistema Penitenciário, ou a justificativa da sua não aplicação.

35. Consta cópia do Termo do Convênio, publicação, Plano de Trabalho e seus respectivos anexos. (Instrução Normativa nº. 01/1997 – Tesouro Nacional) ES
CAMPO SÓ SERÁ USADO TRATANDO-SE DE RECURSO FEDERAL.

36. Consta Parecer Técnico da COETIC. (Art. 7º da Lei Complementar N° 1.062, de 4 de junho de 2020).

37. A despesa foi aprovada pela Superintendência de Gastos Públicos – SUGESP, nos termos do Parágrafo 2º do art. 1º do Decreto Estadual nº 19.462 de 20 de jane
de 2.015. (tratando-se de objeto previsto no decreto).

No tocante ao Termo de Referência, preliminarmente, vale esclarecer que é documento obrigatório e prévio ao procedimento licitatório, que servirá de base à elabor
Referência deverá estar devidamente ajustado ao Edital de Licitação, não contendo conteúdo diverso. Do mesmo modo, não se admite divergência entre as condições do edi
minuta do contrato. Nesse sentido, dispõe o Tribunal de Contas da União (Acórdão 531/2007-Plenário):

[...] “Defina o objeto de forma precisa, suficiente e clara, não se admitindo discrepância entre os termos do edital, do termo de referência e da minuta de contrato, so
competitivo do certame, em atendimento aos arts. 3º, inciso II, e 4º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 8º, inciso I do Decreto nº 3.555/2000.” [...] (Destacou-se).

 

Após a análise, seguem as seguintes observações:

 

01. Orienta-se à Unidade Gestora verificar a necessidade de parecer da COETIC referente aos equipamentos de informática, em atenção ao Decreto Estadual Nº 23.123/201
competência da SETIC (Art. 7º da Lei Complementar N° 1.062, de 4 de junho de 2020), bem como ao Ofício-Circular nº 1/2020/SETIC-GAB (0013291959).

 

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=14884955&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000768&infra_hash=d010aa4e3423a9ca10869b5fa5fe5a69098e1771277f6cae4b74efda43de4e2b


Enfatizamos que a responsabilidade quanto à elaboração e aprovação do Termo de Referência é do órgão requisitante, nos termos do Decreto Estadual nº 12.205/2006, Art. 
desta Gerência não se tratam de avocação de competência, mas de meras recomendações, não vinculando a prática de qualquer ato, estando à disposição para quaisquer escl
análise em questão, não exclui a possibilidade de novos apontamentos ao longo do procedimento licitatório.
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