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DA PREGOEIRA/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SEBRAE/SE 

 

 

 

 

 

 

Ref.: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 

 

 

 

 

 

 

A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., impugna o edital 

do Pregão nº 06/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada, 

para registro de preços, visando ao fornecimento de notebooks, monitores, 

periféricos e acessórios de tecnologia da informação, conforme especificações 

constantes do Termo de Referência. 

 

Sob o argumento de que o edital “limita a competitividade e por 

consequência a igualdade entre os concorrentes, na medida em que faz 

exigências que se mostram sem sentido prático e/ou tornam limitada a 

participação de um maior número de licitantes”, a Impugnante aponta 

supostas irregularidades, transcrevendo itens do edital. 

 

Traz à colação precedente do Tribunal de Contas da União – TCU 

supostamente abonador da tese esgrimida. 

 

  Eis, em apertada síntese, o que de importante a relatar. 
 

 

  Preliminarmente, o SEBRAE/SE quer lembrar à Impugnante (diz-se 

lembrar posto que claro no edital) que não está submetido à Lei nº 8.666/93, 

uma vez que é regido por seu próprio Regulamento de Licitações e de 

Contratos. Portanto, as citações à mencionada lei serão observadas tão-

somente em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

mas, ressalta-se, que não são aplicáveis ao caso concreto. E tanto não são 

aplicáveis que o próprio Tribunal de Contas da União, através da Decisão n° 

907/97 – Plenário, em 11.12.97 (D.O.U. de 26.12.97), firmou o entendimento de 

que os serviços sociais autônomos não estão sujeitos aos estritos procedimentos 

da Lei nº 8.666/93 e sim aos seus regulamentos próprios devidamente 

publicados. 

 



 

 2 

  No mérito, não assiste razão à Impugnante. 

 

  De acordo com a manifestação da Unidade de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, cujo inteiro teor reproduzimos a seguir, não 

procedem os argumentos da Impugnante. Confira-se: 

 

 

“NOTA TÉCNICA - UTIC - N° 05/2020 

Aracaju, 24 de novembro de 2020. 

 
De: Gildo Martins Cardoso Junior 

 Gerente da Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação - UTIC 

Para: América Mércia Ferreira Maia 

 Presidente da Comissão de Licitação 

I – INTRODUÇÃO 

1.1. Finalidade: Resposta à solicitação de impugnação ao Edital do 
Pregão Presencial Nº 06/2020, após análise do referido pedido, tendo em 
vista a publicação do edital supramencionado e dar conhecimento aos 
interessados. 

II – DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

2.1. Trata-se de impugnação ao Edital apresentada pela empresa VIXBOT 
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA em 23/11/2020, alegando em 
resumo que “Da forma como está a especificação técnica descrita, para o 
Lote 01 APENAS OS MONITORES P2418HZ DA FABRICANTE DELL e para o 
Lote 02 APENAS OS NOTEBOOKS LATITUDE 3400 DA FABRICANTE DELL, 
são capazes de atender integralmente as exigências editalícias”, 
restringindo o caráter competitivo do certame. 

III – ANÁLISE DA UTIC 

3.1. O edital não faz referência especificamente a marca de um 
fabricante tanto para o LOTE 1 (Monitor – Com webcam integrada); 
quanto para o Lote 2 (Notebook). Existem pelo menos duas marcas 
comercializadas no mercado nacional para o LOTE 1 e diversas marcas 
que atendem as especificações exigidas para o produto do LOTE 2. Assim, 
evidencia-se que há diferentes marcas que podem atender ao que está 
explicitado no Edital, ou ainda, com superior capacidade tecnológica. 

3.2. Ainda que a pleiteante da impugnação entenda que haja restrição a 
um determinado fabricante, a oferta de produtos com capacidades 
tecnológicas iguais ou superiores serão aceitos. 

Ref.: Resposta à Impugnação ao Edital 
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As especificações técnicas contidas no Edital são especificações mínimas. 
A licitante poderá apresentar produtos de qualquer marca e de qualquer 
fabricante, desde que observado os requisitos mínimos estipulados no 
instrumento convocatório.  

3.3. A UTIC conclui que não há qualquer especificação técnica que frustre 
ou restrinja o caráter competitivo do certame. 

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

4.1. Ante o exposto, referente à parte técnica exigida, a UTIC rejeita a 
impugnação ao Pregão Presencial 06/2020 apresentada pela empresa 
VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. Ficam mantidas e 
ratificadas as demais especificações. 

Atenciosamente, 
 

Gildo Martins Cardoso Junior 
Gerente da Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação.” 

  
 

 

  Posto isso, baseada em critério justificadamente técnicos, a 

Pregoeira/CPL conhece a impugnação, posto tempestiva, mas a julga 

improcedente, mantendo inalteradas as especificações do edital. 

 

  É a decisão. 

   

  Aracaju/SE, 25 de novembro de 2020. 

 

 

América Mércia Ferreira Maia 
Pregoeira/Presidente da CPL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


