ILUSTRÍSSIMO (A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
DATEN TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
04.602.789/0001-01, estabelecida na Rodovia Ilhéus-Uruçuca, Km 3,5, S/N, Galpão, Distrito Industrial – Ilhéus/BA,
CEP: 45.658-335, doravante denominada Recorrente, vem, respeitosamente à presença de V. Sa., apresentar sua
IMPUGNAÇÃO aos termos do Edital em epígrafe, tendo em vista que o mesmo possui exigências que restringem o
caráter competitivo do certame, pelas razões e motivos que a seguir passa a expor:
Preliminarmente, não se pode olvidar que a Requerente tem interesse em participar do certame
supramencionado; desta forma, este é o momento para registrar a sua insatisfação para com as exigências editalícias
referente aos Microcomputadores e notebooks.
DOS FATOS E FUNDAMENTOS
1.

Inicialmente, a Recorrente solicita, com a devida vênia, que seja alterada as seguintes exigências dos Itens
constantes no Edital:
A) FABRICANTE MEMBRO “PROMOTERS” DA TRUSTEDCOMPUTINGGROUP

“A marca do computador ofertado, isto é, o nome do fabricante deverá constar como membro na
categoria

Promoter

ou

Contributor

do

TPM,

comprovado

através

do

link:

https://trustedcomputinggroup.org/membership/member-companies/;”
16.

O Trusted Computing Group (TCG) é uma organização internacional, sem representação no Brasil, criada para
promover um maior desenvolvimento, evolução e conectividade global de infraestruturas de comunicações e
de redes de computação, baseada em hardware de confiança. Portanto, ser membro dessa organização, não
comprova que o equipamento é superior ou mesmo que possua características diferentes ou superiores, pois a
tecnologia está disponível e é utilizada por todos, independente de ser membro do referido grupo.

17.

Sendo assim, essa exigência somente limita a participação de potenciais fabricantes, dando caráter restritivo
ao certame. Motivo pelo qual apenas três fabricantes de computadores (HP, Dell e Lenovo) fazem parte dessa
organização, por comercializarem seus produtos na Europa. A manutenção dessa exigência, serve apenas para
restringir a participação de todos os tradicionais e conceituados fabricantes brasileiros, limitando toda a licitação
para um nicho extremamente reduzido de licitantes, indo em desencontro a Lei de Licitações 8.666/93 no seu
artigo 3º, que trata do princípio da isonomia, bem como a seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública.
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18.

Visto que o edital não seguiu os princípios básicos da Lei de Licitações 8.666/93, para composição do Lote, a
Recorrente requer que o mesmo seja alterado, passando a aceitar equipamentos cujo fabricante não seja
membros da TCG na categoria “Promoter”, porém esteja cadastrado no site do TCG em qualquer uma das
categorias e atenda as normas do TCG.

DO PEDIDO
19.

Em face ao exposto, confia e espera, pois, seja a presente IMPUGNAÇÃO conhecida e provida, a fim de permitir
que as alterações pleiteadas sejam acolhidas; isto aumentaria consideravelmente a quantidade de licitantes e
tornaria o certame muito mais competitivo, trazendo, consequentemente, benefícios para este órgão.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Ilhéus/BA, 21 de fevereiro de 2022.
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