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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 – UASG 389185 
OBJETO: Aquisição de microcomputadores Desktop e Ultrabook. 
PROCESSO: 883/2021 

 

DECISÃO IMPUGNAÇÃO Nº 02/2021 

 

Trata-se de impugnação ao Edital do pregão eletrônico acima mencionado, interposta pela 
empresa DATEN TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 04.602.789/0001-01, estabelecida 
à Rodovia Ilhéus-Uruçuca, Km 3,5, S/N, Galpão, Distrito Industrial – Ilhéus/BA, CEP: 45.658-
335. 

 

1. DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO 

1.1. Competência e atribuições conforme inciso II, do art. 17, do Decreto nº 10.024/2019, 
bem como nomeação dos pregoeiros pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária – 
CFMV, de acordo com a Portaria CFMV nº 01/2021. 

 

2. DA ADMISSIBILITADE DO PEDIDO 

2.1. O edital dispõe no item 24.1. que “Até 3 (três) dias úteis antes da data designada 
para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá IMPUGNAR este Edital.” 

2.2. Desta forma, o pedido foi encaminhado no e-mail institucional pregao@cfmv.gov.br, 
no dia 02/08/2021 às 15:36. 

2.3. Deste modo, o pedido encontra-se TEMPESTIVO, estando em observância com as 
exigências contidas no edital. 

 

3. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

3.1. As razões apresentadas, tempestivamente, pela IMPUGNANTE, foram as seguintes: 

mailto:pregao@cfmv.gov.br
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ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV DO DISTRITO 
FEDERAL  
 
REF.:   PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021  
 

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. 

 
DOS FATOS E FUNDAMENTOS 
 

1- CERTIFICAÇÃO DMTF, EXIGIDA PARA O ITEM 01, 02 E 03: 
 
“Deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento é membro do consórcio DMTF 
(Desktop Management Task Force) que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. O FABRICANTE deverá 
ser membro na categoria “BOARD”. O certificado será conferido por meio de acesso à página 
http://www.dmtf.org/about/list/.” 
 

1. Existem apenas 03 (três) fabricantes multinacionais de computadores, sendo eles HP, Dell e Lenovo, 
que estão cadastrados no site http://www.dmtf.og/about/list na categoria “BOARD”. 
 

2. Ou seja, a supracitada exigência restringe a participação de grandes fabricantes, também cadastrados 
no site em referência, contudo, na categoria “Leadership”. Ademais, ao se acessar o link 
https://www.dmtf.org/join/levels, é possível verificar que apenas as empresas fundadoras do 
referido conselho têm o direito de estarem na categoria board.  
 

3. As demais empresas restam as outras categorias, sendo que a única possibilidade de uma empresa 
(que não faça parte da lista do conselho “Board”) ingressar nos quadros da DMTF e galgar um lugar 
na categoria “Board” se dá através da filiação na categoria “Leadership”, categoria máxima, 
excetuando a BOARD.  
 

4. Essa exigência, assim como as outras listadas acima, apenas limita a participação de potenciais 
fabricantes nacionais, direcionando o equipamento a ser ofertado para somente três outros 
fabricantes multinacionais, ferindo os princípios da isonomia e da ampla disputa, o que se configura 
em verdadeiro atentado às leis que regem os processos licitatórios em todo o país, em especial, a Lei 
nº 8.666/93. 
 

5. Sendo assim, é o desejo dessa recorrente que o texto seja modificado para: 

http://www.dmtf.org/about/list/
http://www.dmtf.og/about/list
https://www.dmtf.org/join/levels
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“Deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento é membro do consórcio DMTF 
(Desktop Management Task Force) que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. O FABRICANTE deverá 
ser membro na categoria “BOARD” ou “Leadership”. O certificado será conferido por meio de acesso à 
página http://www.dmtf.org/about/list/.” listada no site: https://www.dmtf.org/about/list;” 
 

6. Essa exigência, apenas limita a participação de potenciais fabricantes nacionais, direcionando o 
equipamento a ser ofertado para somente três outros fabricantes multinacionais, ferindo os 
princípios da isonomia e da ampla disputa, o que se configura em verdadeiro atentado às leis que 
regem os processos licitatórios em todo o país, em especial, a Lei nº 8.666/93. 
 

7. A Carta Magna é clara o suficiente ao determinar em seu art. 37, XXI, que: 
"XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." 

 
8. A Lei nº 8.666/93, por sua vez, em seu art. 3º, caput, tratou de conceituar licitação, em conformidade 

com os conceitos doutrinários já vistos: 
"A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos.” 

 
9. Para que prevaleça a lisura numa dada licitação pública, nas palavras de José dos Santos Carvalho 

Filho, deve-se observar "que todos os interessados em contratar com a Administração devem 
competir em igualdade de condições, sem que a nenhum se ofereça vantagem não extensiva a 
outro”. 

 
10. O estabelecimento, no Edital, de cláusulas ou condições que possam comprometer, restringir ou 

frustrar o caráter competitivo do certame, estabelecendo preferências ou distinções entre os 
licitantes é considerado conduta vedada ao agente público responsável pela sua elaboração e 
divulgação. 
 

11. Todo e qualquer tratamento discriminatório é ato que demonstra arbitrariedade, além de afrontar de 
forma brutal, não somente o princípio da isonomia, mas também os princípios da impessoalidade, 
moralidade e probidade; daí o porquê de a Lei o proibir expressamente. 

DO PEDIDO 
 

12. 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. 

http://www.dmtf.org/about/list/
https://www.dmtf.org/about/list


 

P
ág

in
a 

4
 

  
Salvador/BA, 02 de agosto de 2021. 

  
Atenciosamente, 
 

 
 

 

4. DAS CONSIDERAÇÕES DA ÁREA TÉCNICA DEMANDANTE (DETIN) 

4.1. As considerações da área demandante do CFMV são as seguintes: 

 
Senhor pregoeiro, 
 
Em reposta ao pedido de impugnação da empresa DATEN Tecnologia LTDA, temos a informar que: 
 

1. Em relação ao item 1, na qual a empresa alega que: 

Existem apenas 03 (três) fabricantes multinacionais de computadores, sendo eles HP, Dell e Lenovo, que estão 
cadastrados no site http://www.dmtf.og/about/list na categoria “BOARD”. 

 
Resposta: É importante esclarecer que atualmente 9 (nove) fabricantes compõem a categoria BOARD, dentre 
as quais está a Positivo Tecnologia, empresa multinacional genuinamente Brasileira, ou seja, tal afirmação 
está equivocada. 

 
2. Em relação ao item 2, na qual a empresa alega que: 

...a supracitada exigência restringe a participação de grandes fabricantes, também cadastrados no site em 
referência, contudo, na categoria ‘Leadership’. Ademais, ao se acessar o link https://www.dmtf.org/join/levels, 
é possível verificar que apenas as empresas fundadoras do referido conselho têm o direito de estarem na 
categoria board” 

 
Resposta: Novamente a afirmação está equivocada, uma vez que a Positivo Tecnologia, empresa 
multinacional genuinamente Brasileira, faz parte da categoria “BOARD” e não é fundadora do consórcio 
DMTF. 

 
3. Em relação ao item 3, na qual a empresa alega que: 

As demais empresas restam as outras categorias, sendo que a única possibilidade de uma empresa (que não 
faça parte da lista do conselho “Board”) ingressar nos quadros da DMTF e galgar um lugar na categoria 
“Board” se dá através da filiação na categoria “Leadership”, categoria máxima, excetuando a BOARD. 

 

http://www.dmtf.og/about/list
https://www.dmtf.org/join/levels
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Resposta: Novamente a afirmação está equivocada, uma vez que a Positivo Tecnologia, empresa 
multinacional genuinamente Brasileira, fazia parte da categoria “LEADERSHIP” no passado, mas atualmente 
está dentre as fabricantes que compõem a categoria “BOARD”. 

 
4. Em relação ao item 4, na qual a empresa alega que: 

Essa exigência, assim como as outras listadas acima, apenas limita a participação de potenciais fabricantes 
nacionais, direcionando o equipamento a ser ofertado para somente três outros fabricantes multinacionais, 
ferindo os princípios da isonomia e da ampla disputa, o que se configura em verdadeiro atentado às leis que 
regem os processos licitatórios em todo o país, em especial, a Lei nº 8.666/93. 

 
Resposta: Mais uma vez há um equívoco quando a DATEN afirma que o certame está limitado a apenas 3 
(três) fabricantes, cerceando, assim, o direito de fabricantes nacionais participarem da licitação. Contudo, 
cabe novamente citar que a Positivo Tecnologia, empresa multinacional genuinamente Brasileira, faz parte da 
categoria “BOARD”, aumentando ainda mais a competitividade do processo licitatório. 

 
Sobre a importância de se exigir o DMTF na categoria “BOARD” 
 
A importância de se exigir a participação do fabricante do equipamento no DMTF na categoria "BOARD" se 
aplica por diversos fatores, dentre eles: 

 
a) Garante um padrão de qualidade internacional. O DMTF permite uma abordagem mais integrada 

e econômica de gerenciamento por meio de soluções interoperáveis.  

b) Possui suporte, ferramentas e infraestrutura para um desenvolvimento e colaboração eficientes.  

c) Descreve os processos pelos quais as tecnologias podem ser consideradas para adoção em 

relação ao desenvolvimento ou melhoria das especificações técnicas, bem como um processo 

simplificado de aprovação de especificações, minimizam o tempo de entrada no mercado e 

promovem a adoção antecipada. 

d) Os padrões DMTF fornecem componentes de infraestrutura de gerenciamento comuns para 

instrumentação, controle e comunicação de uma forma independente de plataforma e 

tecnologicamente neutra.  

e) O DMTF tem uma presença global com membros em vários países. O conselho de diretores da 

DMTF é liderado por empresas inovadoras e líderes do setor, incluindo: Broadcom; Cisco; Dell; 

HP; Intel; Lenovo; NetApp; Positivo e Verizon. A afiliação está disponível nos níveis de Conselho, 

Liderança e Participação. Qualquer empresa pode filiar-se. 

f) O certificado DMTF exige um padrão de qualidade das peças que compõem um computador, de 

tal forma que estes componentes serão robustos, com maior durabilidade evitando, 

significativamente, abertura de chamados para corrigir problemas técnicos dos equipamentos. 

g) A exigência desse certificado tem por objetivo exigir um nível mínimo de qualidade dos 

equipamentos otimizando os serviços pelo CFMV como um todo, pois evita o tempo perdido com 

equipamentos parados e com processos operacionais de solução. 

 
CONCLUSÃO 
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Frente ao exposto, o DETIN não está de acordo com o pedido de impugnação perpetrada pela empresa 
DATEN. 
 
Atenciosamente, 

 

 
 

Lincoln Máximo Alves 
Chefe do Setor de Infraestrutura de TI  
Departamento de Tecnologia da Informação - 
Detin 
Conselho Federal de Medicina Veterinária 
(61) 2106-0456 

 
 

 

5. DAS CONSIDERAÇÕES DO PREGOEIRO 

5.1. Inicialmente, impende-nos observar a ausência de supremacia entre os princípios 
norteadores da Administração Pública. Em outras palavras, inexiste princípio supremo ou 
absoluto, nem mesmo o da ampla competitividade, destacado no pedido sob comento. 
Nesse diapasão, exempli gratia, podemos citar o voto do Relator do Acórdão 1890/2010-
TCU/Plenário: 

Acórdão nº 1890/2010 – Plenário: 
Sumário: REPRESENTAÇÃO. SUPOSTA RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME 
LICITATÓRIO. SOLICITAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 
NEGATIVA DE CONCESSÃO DA CAUTELAR PLEITEADA. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. CIÊNCIA 
AOS INTERESSADOS.  
(...) 
 Voto: (...) 
15. Não há como negar que a Administração, atentando especialmente para o interesse 
coletivo, tem o poder-dever de exigir em suas contratações os requisitos considerados 
indispensáveis à boa e regular execução do objeto que constituirá encargo da futura 
contratada. (...)  
17. De mais a mais, o princípio que refuta a restrição ao caráter competitivo não é absoluto, 
representando essencialmente a expressão sintetizada de uma orientação vista em caráter de 
generalidade.  
18. Aliás, ao interpretar a norma que veda a imposição de restrições ao caráter competitivo 
nos atos de convocação (art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993), Marçal Justen Filho 
sustenta que "o dispositivo não significa vedação a cláusulas restritivas da participação", 
ponderando que ele "não impede a previsão de exigências rigorosas, nem impossibilita 
exigências que apenas possam ser cumpridas por específicas pessoas" (in Comentários à Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos, 3ª ed. Aide Editora, 1994, p. 36). 
19. Ainda de acordo com o renomado administrativista, a lei veda, na verdade, é "cláusula 
desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja orientada não a selecionar a proposta mais 
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vantajosa, mas a beneficiar alguns particulares". Segundo o autor, "se a restrição for 
necessária para atender ao interesse público, nenhuma irregularidade existirá em sua 
previsão" (obra citada, p. 36). 
20. É dizer, a invalidade não reside na restrição em si mesma, mas na incompatibilidade dessa 
restrição com o objeto da licitação. Assim, o que importa saber é se a restrição é 
desproporcional às necessidades da Administração, ou seja, se ela atende ou não ao 
interesse público, este considerado sempre indisponível. (...) (grifamos) 

5.2. Observa-se, portanto, que podem ser legítimas e legalmente respaldadas exigências 
relativas ao objeto da licitação ou aos licitantes, desde que tais condições sejam necessárias, 
relevantes e razoáveis, e possam ser justificadas pela Administração.  

5.3. Em relação ao caso sob comento, cumpre-nos pontuar aparente equívoco de 
interpretação do impugnante. Isto porque o instrumento convocatório1, em verdade, exige a 
comprovação de que o FABRICANTE do equipamento pertença ao consórcio DMTF, e não o 
eventual fornecedor licitante.  

5.4. Deste modo, a exigência de ser membro do DMTF se aplica a nível de fabricante de 
equipamentos, e não de fornecedores. Para ser um fabricante de equipamentos, conforme 
nos sinaliza o Departamento de Tecnologia da Informação – DETIN do CFMV, se faz 
necessário atender a determinadas normas de qualidade e padrões de mercado, de modo a 
conferir a necessária confiabilidade à qualidade do equipamento que se pretende adquirir.  

5.5. Conforme destacado pelo DETIN do CFMV, é importante esclarecer que atualmente 9 
(nove) fabricantes compõem a categoria BOARD, dentre as quais está a Positivo Tecnologia, 
empresa multinacional genuinamente Brasileira, conforme abaixo2: 

 
                                                 
1 https://www.cfmv.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-do-Pregao-Eletronico-05-2021-ESTACOES-DE-
TRABALHO-E-NOTEBOOKS-PA-883-2021-1.pdf (páginas 54, 61, 83 e 89 do edital). 
 
2 https://www.dmtf.org/about/list  

https://www.cfmv.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-do-Pregao-Eletronico-05-2021-ESTACOES-DE-TRABALHO-E-NOTEBOOKS-PA-883-2021-1.pdf
https://www.cfmv.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-do-Pregao-Eletronico-05-2021-ESTACOES-DE-TRABALHO-E-NOTEBOOKS-PA-883-2021-1.pdf
https://www.dmtf.org/about/list
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5.6. Deste modo, não há que se falar em cerceamento de concorrência injustificado. Este 
pensamento é corroborado pelo Tribunal de Contas da União, a saber: 

TCU – Acórdão nº. 7549/2010 – 2ª Câmara:  
[...] 2.1.11.2 Análise: o DMTF (Distributed Management Task Force) ‘é uma associação sem 
fins lucrativos composta por membros da indústria de tecnologia da informação e dedica-se à 
promoção de sistemas de gerenciamento e interoperabilidade de ambientes empresariais e 
internet. Entre os membros participantes do DMTF, podem ser citados fabricantes 
importantes da indústria de informática, como HP, Dell, Intel, Microsoft e Broadcom.’ 
(Acórdão 6277/2010 - Primeira Câmara). Portanto, não vislumbramos restrição à 
competitividade pela exigência contida no edital do Pregão Eletrônico nº 163/2010 quanto 
a esse item. [...] (grifamos) 

5.7. Além disso, há que se destacar o entendimento da área técnica do CFMV de que 
admitir a possibilidade de se adquirir equipamentos de fabricantes que não atendam às 
normas de mercado é desvantajoso à Administração, pois incorre em riscos de adquirir itens 
sem a garantia mínima de qualidade necessária ao fim a que se destinam os bens. 

5.8. Deste modo, a DMTF cria e impulsiona a adoção internacional de padrões de 
gerenciamento interoperáveis, suportando implementações que permitem o gerenciamento 
de diversas tecnologias tradicionais e emergentes, incluindo nuvem, virtualização, rede e 
infraestrutura. 

5.9. Nesse diapasão, inclusive, colaciona-se a seguinte manifestação do TCU: 

TCU – Acórdão nº. 1881/215 – Plenário: 
(...) 
42. A respeito da exigência de que o fabricante seja membro na categoria board ou leadership 
do consórcio DMTF afirma que sua inclusão no instrumento convocatório garante que os 
equipamentos ofertados no certame estejam sendo fabricados com os cuidados necessários 
para garantir interoperabilidade entre sistemas de gerenciamento empresariais e internet. 
Assinala, ainda, que o TCU, no Acórdão 6277/2010 – 1ª Câmara, entendeu não haver 
restrição ao caráter competitivo de certame. [...]  
50. No que se refere à certificação da Energy Star Partner List Results ou Epeat, às 
certificações NBR 10152 e/ou ISO 9296, ISO 7779, IEC 60950-1:2001, IEC 62301 e IEC 61000, a 
comprovação de que o fabricante é membro na categoria board ou leadership do consórcio 
DMTF e a comprovação de adesão à diretiva RoHS, destaca que são medidas salutares, 
altamente recomendadas em licitações dessa espécie e que não trazem prejuízo à 
competitividade do pleito. [...]  
85. Também a exigência de que o fabricante seja membro na categoria board ou leadership 
do consórcio DMTF não pode ser considerada restritiva, conforme inteligência dos Acórdãos 
6277/2010 – 1ª Câmara e 7.549/2010 – 2ª Câmara. [...] (grifamos) 
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5.10. Concluindo, a área de tecnologia do CFMV listou a importância de se exigir o DMTF 
na categoria “BOARD”, conforme os seguintes fatores: 

a) Garante um padrão de qualidade internacional. O DMTF permite uma 
abordagem mais integrada e econômica de gerenciamento por meio de soluções 
interoperáveis.  

b) Possui suporte, ferramentas e infraestrutura para um desenvolvimento e 
colaboração eficientes.  

c) Descreve os processos pelos quais as tecnologias podem ser consideradas 
para adoção em relação ao desenvolvimento ou melhoria das especificações 
técnicas, bem como um processo simplificado de aprovação de especificações, 
minimizam o tempo de entrada no mercado e promovem a adoção antecipada. 

d) Os padrões DMTF fornecem componentes de infraestrutura de 
gerenciamento comuns para instrumentação, controle e comunicação de uma forma 
independente de plataforma e tecnologicamente neutra.  

e) O DMTF tem uma presença global com membros em vários países. O conselho 
de diretores da DMTF é liderado por empresas inovadoras e líderes do setor, 
incluindo: Broadcom; Cisco; Dell; HP; Intel; Lenovo; NetApp; Positivo e Verizon. A 
afiliação está disponível nos níveis de Conselho, Liderança e Participação. Qualquer 
empresa pode filiar-se. 

f) O certificado DMTF exige um padrão de qualidade das peças que compõem 
um computador, de tal forma que estes componentes serão robustos, com maior 
durabilidade evitando, significativamente, abertura de chamados para corrigir 
problemas técnicos dos equipamentos. 

g) A exigência desse certificado tem por objetivo exigir um nível mínimo de 
qualidade dos equipamentos otimizando os serviços pelo CFMV como um todo, pois 
evita o tempo perdido com equipamentos parados e com processos operacionais de 
solução. 

5.11. Considerando o caráter extremamente técnico sobre o tema, no qual este pregoeiro 
não possui ou domina, acompanho o entendimento do Departamento de Tecnologia da 
Informação do CFMV (área técnica responsável pelo objeto), quanto aos termos de sua 
manifestação. 

 



 

P
ág

in
a 

1
0
 

6. DA CONCLUSÃO 

6.1. Diante de todo o exposto e com fulcro no art. 17, inciso II, do Decreto 10.024/2019, 
recebo a impugnação interposta, tendo sido apresentada de forma tempestiva, para, no 
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pela ausência de fundamentação que sustente o pleito 
da impugnante, conforme manifestação técnica do CFMV, restando mantidos os termos do 
Edital, em sua íntegra. 

 
Brasília, 04 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

Vitor Hugo da Silva Ramos 
Pregoeiro do CFMV 

Matr. Nº 0345 
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