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DECISÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020  

(EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE) 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 2154/2019 

OBJETO: Recurso Administrativo ao Pregão Eletrônico nº 04/2020. 
RECORRENTE: ZOOM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ: 06.105.781/0001-65) 
 

1 – DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO 

 
1.1.  O Pregoeiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, no uso de suas 
atribuições, por força do art. 17 do Decreto nº 10.024/2109 e da Portaria CFMV nº 03, de 
08de janeiro de 2020, apresenta sua decisão acerca do pedido de RECURSO. 
 

2 – DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO  

 
2.1. Trata-se do pedido de RECURSO, interposto pela empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA, 
no Processo Administrativo n.º 2154/2019 (VL. II), contra a habilitação da licitante declarada 
vencedora do item 2 (SWITCH GERENCIÁVEL).  
 
2.2. Inicialmente, coube apreciar o requisito de admissibilidade do pedido apresentado, 
verificando a tempestividade e a existência de motivação, não sendo julgado nenhum mérito 
do recurso, conforme previsão do Edital:  

 
13.3.1. “Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso.” 

 
2.3. Assim, após aceitação da intenção de recurso, foi aberto o prazo para inclusão das 
razões e as contrarrazões, sendo apresentado os respectivos instrumentos conforme 
constam dos autos (fls. 512 a 556). 
 

3 - DAS RAZÕES DA RECORRENTE 

 
3.1.  As razões apresentadas pela recorrente ZOOM TECNOLOGIA LTDA podem ser 
visualizadas no Portal Comprasnet (http://www.comprasgovernamentais.gov.br/), bem 
como no Portal do CFMV (http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1), sendo 
reproduzida em síntese abaixo: 

 
 

AO ILMO SENHOR PRESIDENTE FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA  
Por intermédio do Ilmo. Sr. Pregoeiro Michel de Lima 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
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ZOOM TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.105.781/0001-65, 
com sede na Rua da Praça, n° 241, Sala 816, Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – município de Palhoça 
– SC, CEP. 88137-086, vem, respeitosamente, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face da decisão que 
declarou vencedora do item 2 a empresa LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, devidamente 
qualificada no certame, conforme as razões de fato e de direito a seguir apresentadas: 

 
I. Da Necessidade de Reforma da Decisão Recorrida: proposta que não preenche todos os requisitos técnicos 

previstos no edital. 
 
Decorrida a fase de lances, a Recorrida foi declarada vencedora do item 2 por ter oferecido o menor preço, 
e, supostamente, preencher os requisitos de classificação e habilitação previstos no instrumento 
convocatório. 
 
Contudo, de maneira clara e inequívoca, a Recorrida desatendeu às especificações técnicas constantes no 
edital, e, por conseguinte, a decisão que a declarou vencedora do item 2 está eivada de vício de ilegalidade, 
fazendo-se necessária à sua reforma, pelo Ilustríssimo Presidente do órgão licitante, caso não ocorra a 
reconsideração pelo próprio senhor Pregoeiro. 
 

II. Das Exigências Editalícias não Satisfeitas na Proposta apresentada pela Recorrida: 
 
Em análise a documentação apresentada pela empresa Lettel, identificamos que a proposta da licitante não 
atendeu ao requisito do item “2: SWITCHS GERENCIÁVEL COM POE, PARA 19”.  
A proposta apresentada pela Recorrida, é clara quanto ao fornecimento do equipamento na qual deixou de 
atender o disposto no item acima mencionado e consoante entendimento do projeto e sua criticidade para 
atualização e planejamento do Conselho Federal de Medicina, no que tange aos itens 3.2.2 e 3.2.41, 
subitem “C”, as seções abaixo detalham a estes trechos e suas especificidades conforme requer o recurso:  
 
• 3.2.2: Possuir suporte nas portas SPF aos cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Cooper – DAC) nos 
comprimentos de 0,5, 1, 3, 5 e 7 metros, inclusive de outros fabricantes.  
 
No trecho acima, tendo como documento comprobatório “os_xcvr-672r07-revA.pdf" na página 27 como 
referência, não há comprovação e indicação de que o produto ofertado suporta cabos do tipo twinax de 
outros fabricantes, conforme requisitado no referido item 3.2.2. Portanto, entende-se que o item em 
questão não foi atendido conforme necessário.  
 
• 3.2.41: Possuir portas dedicadas para empilhamento (Stacking). O empilhamento deve ser feito por meio 
de cabo dedicado e não deve consumir interfaces de Rede. A funcionalidade de empilhamento deve possuir 
pelo menos as seguintes características:  
 
c) Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 40Gbps entre os comutadores membros da pilha.” 
 
Neste trecho, tendo como documento comprovatório “omniswitch-6450-24-48-datasheet-en.pdf" na página 
2 como referência 

 
É certo que o produto ofertado pela Recorrida, Switch - fabricante Alcatel modelo OmniSwitch 6450-48P-US - 
possui 48 portas gigabit ethernet e dispõe apenas de portas 10 Gigabitethernet, seja para empilhamento ou 
uplink, ou seja, o produto não possui portas de empilhamento em 40Gbps necessárias para atendimento do 
item 3.2.41 subitem “C”.  
 
Ainda no mesmo documento na página 4, a tabela reforça e comprova que o equipamento não dispõe de 
portas de 40Gbps para criar a conexão mínima de 40Gbps, conforme item 3.2.41 subitem “C”. 
 
Diante do exposto fica claro que a oferta da empresa vencedora não atende ao requisito ao ofertar o 
equipamento com um módulo adicional com apenas 2 portas de 10 Gigabitethernet e valer-se de somar a 
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banda agregada de cada porta 10G na direção de transmissão e recepção. Não resta dúvida que não há 
possibilidade de portas 10Gigabit criarem uma conexão, que por definição significa “ligar uma coisa com outra”, 
a 40Gbps conforme o requisito do edital. Portanto o subitem em questão não foi atendido conforme exigido no 
edital. 
 

III. Da Necessidade de Reforma da Decisão Recorrida: 
 

Tanto a Lei 10.520/02, que regulamenta os procedimentos licitatórios na modalidade Pregão, como a Lei 
8.666/93, conhecida como Lei Geral de Licitações, e, portanto, de regência complementar à primeira, são 
taxativas quanto à necessidade de verificação do atendimento das exigências formuladas no edital, para fins 
de classificação e declaração de vencedor do licitante que ofertou o menor preço. 
 
No presente caso, a violação ao instrumento convocatório é patente! O respeitável senhor pregoeiro avaliou 
apenas a proposta de preços, sem considerar, efetivamente, que o produto ofertado pela empresa Recorrida 
desatendeu a relevantes requisitos de natureza técnica previstos no instrumento convocatório.  
 
Portanto, para que o certame não permaneça eivado com vício de ilegalidade, é imperioso que se dê 
provimento ao presente Recurso Administrativo, reformando-se a decisão que declarou a Recorrida 
vencedora do item 2. 
 

IV.  Do Pedido:  
 

Ante todo o exposto, requer o recebimento, o processamento e, ao final, o provimento do presente recurso 
administrativo, após decorrido o prazo de contrarrazões, para o especial fim de anular a decisão, e desclassificar a 
proposta da recorrida pelo não atendimento integral do certame promovido pelo Processo de Compra nº 
2154/2019, na modalidade de Pregão Eletrônico, ou o cancelamento do mesmo com reabertura conforme 
parágrafo 4ª do artigo 21 da lei 8.666 de 1993 e consequente ao artigo 9ª da lei 10.520. 

 
ZOOM TECNOLOGIA LTDA 

Guilherme Nunes Silva 

 

4 - DA CONTRARRAZÃO 

 
4.1.  A licitante LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, apresentou, 
tempestivamente, suas contrarrazões que pode ser visualizada no Portal Comprasnet 
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br/), bem como no Portal do CFMV 
(http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1) e também abaixo reproduzida de 
forma resumida: 
 
 

LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, empresa licitante no certame em epígrafe, vem, respeitosamente, com 
fulcro no art. 5º inciso XXXIV da Carta Magna e, no que couber, na Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02, presente o RECURSO 
ADMINISTRATIVO intentado pela concorrente ZOOM TECNOLOGIA LTDA, em CONTRARRAZÕES, dizer e requerer o que 
segue: 

 
Ocorre que tais argumentos são tendenciosos, descabidos e sem fundamento legal conforme explicitado a seguir. 
 
Desta forma, não há como prosperar o recurso interposto pela empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA, uma vez que 
completamente descabido e sem fundamento, conforme veremos adiante. 

 
2.1 – DO ALEGADO NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 3.2.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
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Alega a recorrente que não foi atendido o item 3.2.2 do Termo de Referência, que assim dispõe: 
“3.2.2 Possuir suporte nas portas SPF aos cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Cooper – DAC) nos comprimentos 
de 0,5, 1, 3, 5 e 7 metros, inclusive de outros fabricantes.” 
 
Alega a recorrente que o produto apresentado pela LETTEL não suporta cabos do tipo twinax de outros 
fabricantes. 
 
Engana-se, pois a comprovação foi apresentada. 
Ocorre que na documentação técnica apresentada, documento “OmniSwitch AOS Release 6 Transceivers Guide”, página 
27 (1-19), a comprovação é realizada da seguinte forma na Figura 1 
(https://www.dropbox.com/s/21ohc2n55bphbvw/Figura%201.png?dl=0 

 
De modo a reforçar a nossa resposta, estamos anexando a essas contrarrazões do fabricante Alcatel- Lucent, assinado 
pelo Sr. Leonardo Gomes Araujo. Segue abaixo texto retirado da referida declaração, disponível no link - 
https://www.dropbox.com/s/ytjpufmf87v578r/026-2019%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20CFMV%20-
%20Contrarraz%C3%B5es.pdf?dl=0 

 
Resposta: O equipamento OS6450 permite utilizar cabos DAC e GBICs SFP+ 10Gbps conforme padrão de mercado IEEE 
802.3ae e não existe limitação de hardware e software quanto a outros fabricantes que sigam o mesmo padrão.” 
 
Assim, não há como prosperar a alegação da recorrente, uma vez que foi atendido o disposto no item 3.2.2 do Termo de 
Referência. 
 
2.2 – DO ALEGADO NÃO ATENDIMENTO AO ITEM 3.2.41 – SUBITEM C DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
A recorrente em seu recurso, alega que não foram atendidos o item 3.2.41 – Subitem C do Termo de Referência, ... 
Entretanto, a suposta alegação não pode prosperar, uma vez que a empresa LETTEL atendeu o disposto no item acima 
referido. 
 
Ocorre que na documentação técnica apresentada, documento “Datasheet OS6450", página 06, a comprovação é realizada 
da seguinte forma na Figura 2 (https://www.dropbox.com/s/ypylbgvkw18g0dh/Figura%202.png?dl=0 
 
Está claro que o Termo de Referência exige empilhamento com “uma conexão de pelo menos 40Gbps entre os 
comutadores membros da pilha” que é implementado pelo equipamento por meio de duas interfaces dedicadas SFP+ 
10Gbps, totalizando uma capacidade de 40Gbps conforme print da documentação. Se o Termo de Referência exigisse o 
fornecimento de duas portas de 40Gbps cada, conforme tenta de forma desesperada o entendimento tortuoso da licitante 
ZOOM TECNOLOGIA LTDA, o empilhamento será de 160Gbps, claramente performance que não pertence ao escopo da 
solução especificada. 
 
Desta forma, não há qualquer desatendimento do edital ou do termo de referência pela empresa recorrida, devendo ser 
mantida a decisão do Pregoeiro, que acertadamente declarou vencedora a empresa LETTEL. 
 
4 – REQUERIMENTO 
 
Por todo o exposto anteriormente e considerando os demais elevados suprimentos de Vossas Senhorias, REQUER esta 
ARRAZOANTE: 
 
• SEJA CONSIDERADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O RECURSO INTERPOSTO PELA CONCORRENTE ZOOM TECNOLOGIA 
LTDA E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, SEJA MANTIDO O JULGAMENTO PROFERIDO PELA MD. COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 
MANTENDO-SE ASSIM A CONDIÇÃO DE HABILITADA DA RECORRIDA NA PRESENTE LICITAÇÃO. 
 

É o que se requer a Vossas Senhorias, respeitosamente. 
 

LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA 
Everson Silva Leite 
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5 – DA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA  

 
5.1.  Considerando a natureza técnica das alegações, este Pregoeiro, por meio do Despacho 
n.º 47/2020/DEPAD/SECLC, encaminhou os autos para manifestação da Departamento de 
Tecnologia da Informação – Detin, que se manifestou da seguinte forma: 

 

INFORMAÇÃO DETIN Nº 012/2020 
 

Brasília, 15 de abril de 2020. 
Ao Senhor  
Michel de Lima 
Pregoeiro do CFMV 
 
Assunto: Resposta ao despacho Nº 047/2020-DEPAD/SECLC. 
 
 
   Senhor Pregoeiro, 
 
1. Em resposta ao despacho nº 047/2020-DEPAD/SECLC, do PA nº 2154/2019, informo que foram analisadas as 

manifestações da empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA, contra a habilitação das empresas vencedoras dos Itens 02 e 
04. Da mesma maneira, foram também analisadas as contrarrazões das empresas LETTEL DISTRIBUIDORA DE 
TELEFONIA LTDA (Item 02), e da empresa EFES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI (Item 04), conforme 
detalhamento abaixo:  

 
1.1. Item 02: LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA (fls. 464 a 488): 
 
A empresa LETTEL apresentou para o Item 02 o Switch Alcatel-Lucent OMNISWITCH OS6450-P48-US. Após ter sido 
declarada habilitada pela equipe técnica do CFMV, a empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA manifestou suas razões 
contra a sua habilitação, alegando os seguintes pontos do TR: 
 
a) Subitem 3.2.2: Possuir suporte nas portas SPF aos cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Cooper – DAC) nos 
comprimentos de 0,5, 1, 3, 5 e 7 metros, inclusive de outros fabricantes. 

Questão: A empresa ZOOM alega que não há comprovação técnica de que o produto suporte cabos do tipo 
“twinax” de outros fabricantes. 

Resposta: A empresa LETTEL responde com uma tabela de referência técnica apontando que o padrão 
802.3ac é base para aceitação de cabos Twinax, e que não há restrição quanto a incompatibilidade com 
outros fabricantes. 

Parecer DETIN: o padrão de porta Ethernet 802.3ac é tecnicamente compatível com transceivers SPF/SFP+ 
de diversos modelos e fabricantes, inclusive Twinax. Portanto, consideramos que o produto apresentado 
pela vencedora atende ao requisito técnico. 

b) Subitem 3.2.41: Possuir portas dedicadas para empilhamento (Stacking). O empilhamento deve ser feito por 
meio de cabo dedicado e não deve consumir interfaces de Rede. A funcionalidade de empilhamento deve possuir pelo 
menos as seguintes características: 

c) Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 40Gbps entre os comutadores membros da pilha. 

Questão: A empresa ZOOM alega que “a vencedora não atende ao requisito ao ofertar o equipamento com 
um módulo adicional com apenas 2 portas de 10 Gbps e valer-se de somar a banda agregada de cada porta 
10G na direção de transmissão e recepção. Não resta dúvida que não há possibilidade de portas 10Gigabit 
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criarem uma conexão, que por definição significa “ligar uma coisa com outra”, a 40Gbps conforme o 
requisito do edital. Portanto o subitem em questão não foi atendido conforme exigido no edital”. 

Resposta: A empresa LETTEL responde com uma tabela de referência técnica indicando que o produto pode 
alcançar a velocidade de 40 Gbps agregados para conexões de Stacking. Porém, não há nenhuma outra 
referência técnica indicando como isso pode ser feito, nem por meio de um diagrama ou figura ilustrativa, 
haja visto que são somente duas portas de 10 Gbps.  

Parecer DETIN: Matematicamente não é possível que duas portas de 10 Gbps cheguem a 40 Gbps. A 
documentação também não indica nenhum módulo específico que, sendo adicionado ao produto, atenda a 
duas portas de 20 Gbps para se chegar aos 40Gbps. Portanto, em sua primeira análise, a equipe do CFMV foi 
induzida a aceitar que o produto atendia aos 40 Gbps. Porém, ao se analisar mais atentamente os detalhes e 
possibilidades de cálculos e topologias de conexão, não há como sustentar que isso seja factível. 
Aparentemente há um equívoco na documentação do produto ao afirmar que a velocidade chega aos 
40Gbps. 

1.2. Item 04: EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI (fls. 392 a 427): 
 
A empresa EFES apresentou para o Item 04 o Storage Array Dell EMC ME4024. Após ter sido declarada habilitada 
pela equipe técnica do CFMV, a empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA manifestou suas razões contra a sua habilitação, 
alegando os seguintes pontos do TR: 
 
a) Subitem 3.4.1: Equipamento de armazenamento (Storage) em rede iSCSI SAN, com gavetas hot-swap (slots) 
para instalação de discos rígidos de alta disponibilidade e performance; cabos, adaptadores e todos os acessórios 
necessários para o pleno funcionamento do equipamento: 

a. 10 TB líquido em RAID-5 do tipo SSD/Flash (mínimo); 

b. 40 TB líquido em RAID-5 com discos de 10k rpm (mínimo). 

Questão: A empresa ZOOM alega que não há comprovação técnica de que o produto suporte a sua 
volumetria líquida exigida. Seguindo a premissa do item 3.4.1, onde é claramente descrito a divisão de 
volumetria por tecnologia de disco e arranjo de RAID. 

Resposta: A empresa EFES responde que “as alegações da recorrente são descabidas pois é pressuposto 
elementar que saiba-se somar ou multiplicar o número de discos pela sua capacidade e assim comprovar a 
volumetria e conformidade com o nível de Raid. Note-se ainda que o tópico foi assunto de diligencia, 
evidentemente não relacionado aos volumes, mas em relação ao hot-spare e atestada a perfeita 
conformidade, portanto deve ser esse motivo desconsiderado”. 

Parecer DETIN: o CFMV fez diligência por meio de um e-mail solicitando maiores esclarecimentos quanto ao 
cálculo sobre a quantidade bruta (física) de discos em relação ao cálculo do volume líquido de capacidade 
de armazenamento. A empresa informou que na proposta foi considerado tão somente o cálculo dos 
volumes úteis em RAID 5. Portanto, os discos de reserva (spare) não foram considerados, mas farão parte do 
conjunto físico do equipamento (fls 462-463). Portanto, a resposta do e-mail em relação às dúvidas do 
CFMV quanto ao atendimento aos Itens 3.4.1 e 3.4.11 foram suficientes e aprovadas. 

b) Subitem 3.4.2:  A solução de armazenamento deverá suportar as arquiteturas de Front End do tipo: iSCSI 
(Internet Small Computer Systems Interface), FCP (Fibre Channel Protocol).  

c) Subitem 3.4.8: A solução deverá suportar, no mínimo, 04 (quatro) portas por controladora; interfaces de rede 
ethernet 10Gbps UTP com protocolo iSCSI dedicadas para conexão do tipo Front End. 

 

Questão: A empresa ZOOM alega que o equipamento ofertado pela licitante e informado em proposta 
técnica não atende por conta de sua concepção de montagem. O equipamento não pode, depois de 
configurado em sua montagem para venda, obter ou alterar suas características de entrada (iscsi ou FCP). 
Também, que o equipamento ao ser entregue com 4 portas UTP ISCSI não atenderá o item por ausência de 
conexões front-end FCP. 
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Resposta: A empresa EFES responde que “a recorrente criou um motivo próprio, alheio ao Edital, pois não 
há qualquer exigência em Edital de que o SAN-STORAGE deva ser alterado depois de configurado, a 
exigência é de que os dois protocolos sejam suportados”. 
Parecer DETIN: o CFMV afirma que o produto deverá ser compatível com os protocolos iSCSI e FCP (Fibre 
Channel Protocol). Porém, não exige que o produto funcione simultaneamente com os dois. Logo em 
seguida, no item 3.4.8, é estipulado o mínimo de 4 (quatro) portas com protocolo iSCSI, em consonância 
com o projeto interno do CFMV em padronizar este método de acesso em sua rede SAN. A documentação 
do produto afirma que o produto poderá ser configurado de três maneiras diferentes:   

Opção 1:  4 portas FC; 

Opção 2:  4 portas iSCSI; 

Opção 3:  2 portas FC e 2 portas iSCSI. 

Portanto, o produto atende ao requisito do CFMV. 
 

d) Subitem 3.4.19: A solução de armazenamento deve ser compatível com sistemas operacionais Microsoft® 
Windows® Server 2012 R2 e superior, Linux RHEL 7 ou superior, Oracle Linux 7 ou superior, e VMWARE 6.0 e superior. 

Questão: A empresa ZOOM alega que o equipamento ofertado pela empresa EFES, é incompatível com o 
solicitado pelo CFMV, pela incompatibilidade perante o item 3.4.19, onde é identificado pela não 
compatibilidade com o Oracle Linux 7 ou superior. 

Resposta: A empresa EFES responde que “a recorrente certamente desconhece o que seja Oracle Linux, pois 
do contrário não alegaria esse motivo. Oracle Linux e REDHAT são a mesma coisa”. 

Parecer DETIN: ao pesquisar a documentação oficial do Oracle Linux, encontrou-se inúmeras referências 
técnicas que apontam para total compatibilidade entre o RHEL (Red Hat) e o Oracle Linux (vide Oracle FAQ, 
oracle.com/Linux). Portanto, não há qualquer indício de incompatibilidade. 

 

e) Subitem 3.4.20: Deverá suportar as integrações com Vmware Vsphere ESX / vCenter, Microsoft System Center / 
Hyper-V, Oracle VM. 

Questão: A empresa ZOOM alega que o equipamento ofertado pela empresa EFES, não é compatível com o 
Oracle VM. 

Resposta: A empresa EFES responde que o Oracle VM utiliza a mesma tecnologia do Hypervisor da Xen. Por 
conseguinte, o equipamento ofertado (Dell EMC ME4024) é compatível com Xen hypervisor. 

Parcer CFMV: ao pesquisar a documentação oficial da Dell, encontrou-se referências técnicas de integração 
entre os dois produtos, ou seja, Storage Dell ME4024 e o Xen Hypervisor: 
(https://www.dell.com/support/manuals/br/pt/brbsdt1/powervault-me4024/me4_series_dg_pub/iscsi-
host-server-configuration-for-citrix-xenserver?guid=guid-93d4cd7d-eb85-4f36-9dba-
d2b3cab84a0c&lang=en-us).  

Além disso, encontrou-se a documentação da Oracle VM afirmando ele faz uso da tecnologia da Xen 
(https://docs.oracle.com/cd/E50245_01/E50249/html/vmcon-ovm-server-hypervisor-xen.html). 

Sendo assim, o CFMV entende que não há qualquer impedimento quanto ao atendimento do item do edital. 

f) Anexo C – Condições de Garantia:  

Durante o prazo de garantia a CONTRATADA prestará serviços de suporte técnico e ou de assistência técnica aos 
equipamentos, na forma on-site e no regime 24x7 (24 horas por dia, 07 dias na semana) por meio de manutenção 
corretiva, troca e reposição de componentes, às suas expensas. 
 

O prazo de início de atendimento ao chamado técnico será de até 02 (duas) horas corridas contadas a partir do 
horário da abertura do chamado. 

https://www.dell.com/support/manuals/br/pt/brbsdt1/powervault-me4024/me4_series_dg_pub/iscsi-host-server-configuration-for-citrix-xenserver?guid=guid-93d4cd7d-eb85-4f36-9dba-d2b3cab84a0c&lang=en-us
https://www.dell.com/support/manuals/br/pt/brbsdt1/powervault-me4024/me4_series_dg_pub/iscsi-host-server-configuration-for-citrix-xenserver?guid=guid-93d4cd7d-eb85-4f36-9dba-d2b3cab84a0c&lang=en-us
https://www.dell.com/support/manuals/br/pt/brbsdt1/powervault-me4024/me4_series_dg_pub/iscsi-host-server-configuration-for-citrix-xenserver?guid=guid-93d4cd7d-eb85-4f36-9dba-d2b3cab84a0c&lang=en-us
https://docs.oracle.com/cd/E50245_01/E50249/html/vmcon-ovm-server-hypervisor-xen.html


 

 

P
ág

in
a 

8
 

 

TABELA DE SOLUÇÃO DO CHAMADO 

Severidade Descrição 
Tempo de 

solução 

1 – Urgente Equipamento parado no ambiente de 
produção, incluindo reposição de peça 
defeituosa 

Em até 06 (seis) 
horas 

2 – Muito Importante Erros ou problemas reincidentes que 
impactam o ambiente de produção 

Em até 08 (oito) 
horas 

3 – Importante Problemas contornáveis Em até 12 (doze) 
horas 

 

Questão: A empresa ZOOM alega que a garantia ofertada não atende o ANEXO C do edital. Ela indica que os 
atendimentos do tipo NDB (atendimento no próximo dia útil) não atenderá aos requisitos do órgão. 

Resposta: A empresa EFES responde que “as alegações da recorrente não condizem com a proposta da 
empresa EFES cujos serviços ofertados do contrato SLA são de serviço critico em 4 horas e não NBD conforme 
alega a recorrente”. Além disso a EFES informa que sua proposta explicita que os atendimentos serão: “5 
anos de ProSupport Plus e serviço crítico no local em até 4 horas”, ou seja, 24x7x365 e solução em 4 horas. 

Parecer DETIN: o CFMV entende que a empresa EFES declara explicitamente que atenderá aos requisitos de 
suporte e garantia, conforme sua proposta enviada e dentro dos mínimos exigidos pelo CFMV. Portanto, 
não há motivo para impedimento nesse sentido. 

 

2. DECISÃO: 
 

a. Recursos para o Item 02 - Equipamento Switch 
 

i. RECUSAMOS o recurso imposto pela empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA para o Subitem 3.2.2 do Edital, 
conforme Parecer Detin subscrito no item 1.1.a do presente documento; 

 
ii. ACATAMOS o recurso imposto pela empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA para o Subitem 3.2.41 do Edital, 

conforme Parecer Detin subscrito no item 1.1.b do presente documento; 
 

b. Recursos para o Item 04 - Equipamento Storage 
 

i. RECUSAMOS o recurso imposto pela empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA para o Subitem 3.4.1 do Edital, 
conforme Parecer Detin subscrito no item 1.2.a do presente documento; 

 
ii. RECUSAMOS o recurso imposto pela empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA para o Subitem 3.4.2 e Subitem 

3.4.8 do Edital, conforme Parecer Detin subscrito no item 1.2.c do presente documento; 
 

iii. RECUSAMOS o recurso imposto pela empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA para o Subitem 3.4.19 do Edital, 
conforme Parecer Detin subscrito no item 1.2.d do presente documento; 

 
iv. RECUSAMOS o recurso imposto pela empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA para o Subitem 3.4.20 do Edital, 

conforme Parecer Detin subscrito no item 1.2.e do presente documento; 
 

v. RECUSAMOS o recurso imposto pela empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA para o Anexo C – Condições de 
Garantia do Edital, conforme Parecer Detin subscrito no item 1.2.f do presente documento; 

 
3. Diante do exposto, concluímos nos seguintes termos: 

 
a) Item 02: LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA: o equipamento apresentado não atende aos 

requisitos mínimos do edital. 
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b) Item 04: EFES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI: o equipamento apresentado atende aos 

requisitos mínimos do edital. 
 
 

 
Marcos Paulo Paranhos Del Fiaco 

Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação 
Matrícula nº 0323 

 

 

6 – DAS CONSIDERAÇÕES DO PREGOEIRO 

 
6.1. Inicialmente, esclareço que o presente Edital foi analisado e aprovado pela Assessoria 
Jurídica do CFMV, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93, 
demonstrando zelo pelo cumprimento da legislação pertinente. 
 
6.2. Ressalto, ainda, que os atos praticados por esta Administração em seus 
procedimentos licitatórios, são pautados, dentre outros, pelos princípios da isonomia e da 
legalidade, em consonância com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93. 
 
6.3. Em resumo, a recorrente alega que foi equivocada a classificação/habilitação da 
empresa LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA, vencedora do item 2 (SWITCH 
GERENCIÁVEL), por não atender as exigências contidas nos subitens 3.2.2 e 3.2.41, alínea “c” 
do Termo de Referência, conforme discorre em suas razões.   
 
6.4. Inicialmente, diante da afirmação apresentada pela RECORRENTE, ao consignar que 
este Pregoeiro avaliou apenas a proposta de preços, sem considerar os requisitos técnicos, 
se faz necessário tecer algumas considerações:  
 

6.4.1.  Bom, é notória a grande diversidade de objetos que são licitados pelos órgãos e 
entidades publicas (desde parafusos até equipamentos de informática de última geração), 
não sendo surpresa que os pregoeiros responsáveis pela condução e julgamento de tais 
procedimentos, demonstrem algumas dificuldades relacionadas às análises técnicas de 
certos produtos, em especial, aos tratam de equipamentos de tecnologia da informação.  
 
6.4.2.  Assim, cientes dessas dificuldades, os legisladores permitiram que os pregoeiros 
solicitassem manifestações técnicas de outros setores do órgão, a fim de subsidiar sua 
decisão, conforme o parágrafo único, do art. 17 do Decreto 10.024/2020.   
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6.4.3.  Diante disso, por questões lógicas, este pregoeiro fez o devido encaminhamento 
dos autos para manifestação do Departamento de Tecnologia da Informação-Detin 
(DILIGÊNCIA), conforme constam dos despachos números 39 e 41/2020 (fls. 459/490). 
 
6.4.4. De posse dessa manifestação técnica, foram realizados os procedimentos 
registrados nas sessões públicas dos dias 27 e 30/03/2020, conforme constam dos 
registros da Ata do Pregão:   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6.4.5.  Desta forma, de maneira transparente e objetiva, este pregoeiro apresentou a 
todos os licitantes as razões que fundamentaram as classificações e/ou desclassificações 
das propostas, divulgando, prontamente, a manifestação do Departamento de Tecnologia 
da Informação no Portal do CFMV. 
 
6.4.6.  Portanto, que este Pregoeiro jamais declararia uma licitante como vencedora 
sem a devida análise técnica, por parte de quem detém o devido conhecimento do 
objeto, sendo equivocada tal afirmação apresentada pela RECORRENTE.  
 
6.4.7.  Ademais, tais iniciativas tiveram como objetivos suprir possíveis lacunas quanto às 
informações constantes das propostas, objetivando a busca da proposta mais vantajosa 
pela Administração, bem como a aplicação do formalismo moderado nos certames 

Pregoeiro 27/03/2020 

10:02:48 

Bom dia Srs(as). Licitantes, vamos dar continuidade aos procedimentos. 

Pregoeiro 27/03/2020 

10:05:31 

Srs(as). Licitantes, peço que aguardem que já iremos divulgar a manifestação sobre aceitação 

ou não das propostas. 

Pregoeiro 27/03/2020 

10:32:00 

Srs(as). Licitantes, após a realização da análise técnica das propostas, informamos que foram 

realizadas diligencias, por parte do Departamento de Tecnologia da Informação do CFMV, no 

sentido de certificar o detalhamento técnico dos produtos ofertados. 

Pregoeiro 27/03/2020 

10:32:38 

Diante disso, informamos o seguinte: 

Pregoeiro 27/03/2020 
10:33:29 

A proposta apresentada pela empresa TORINO INFORMATICA LTDA, para o Item 01 (Servidor 
Lenovo ThinkSystem SR650 Server), SERÁ ACEITA. 

Pregoeiro 27/03/2020 

10:34:38 

A proposta pela empresa EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, para o Item 

02 (Switch Dell X1052P/ Switch Dell N1548P), SERÁ RECUSADA, por não atender às condições 

técnicas contidas no edital, em especial, o Termo de Referência, conforme informação técnica 

que será divulgada no Portal do CFMV. 

Pregoeiro 27/03/2020 

10:35:21 

A proposta pela empresa EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, para Item 04 

(Storage Array Dell EMC ME4024) SERÁ ACEITA. 

Pregoeiro 27/03/2020 

10:36:37 

A proposta pela empresa MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, para o 

Item 05 (Rack de Piso Fechado WBX 44U), SERÁ RECUSADA por não atender às condições 
técnicas contidas no edital, em especial, o Termo de Referência, conforme informação técnica 

que será divulgada no Portal do CFMV. 

Pregoeiro 27/03/2020 

10:55:49 

Srs(as). Licitantes, informo que a informação técnica da TI já consta disponível no portal do 

CFMV, Link http://portal.cfmv.gov.br/licitacoes/index/secao/1 

Pregoeiro 30/03/2020 

13:55:21 

Srs. (as). Licitantes, dando continuidade as ações, informo que após a realização da análise 

técnica da proposta apresentada pela empresa LETTEL DISTRIBUIDORA, foram realizadas 

diligencias, por parte do Departamento de Tecnologia da Informação do CFMV, no sentido de 

certificar o detalhamento técnico do produto ofertado. Diante disso, informamos o seguinte 

Pregoeiro 30/03/2020 

13:59:34 

A proposta pela empresa LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA para o Item 02 (Switch 

Alcatel-Lucent OMNISWITCH OS6450-P48-US), SERÁ ACEITA, conforme informação técnica que 

será divulgada no Portal do CFMV. 

Pregoeiro 30/03/2020 

14:04:07 

Srs(as). Licitantes, informo que a informação técnica da TI já consta disponível no portal do 

CFMV, Link http://portal.cfmv.gov.br/licitacoes/index/secao/1 
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licitatórios ponderado com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 
conforme jurisprudência do TCU por meio de acórdão 2159/2016-PL.1 
 

6.5. Com relação aos argumentos técnicos apresentados no recurso, acompanho, na 
íntegra, as razões apresentadas pela área técnica do CFMV, quanto à manifestação para o 
Item 2 (SWITCH GERENCIÁVEL), já que este pregoeiro não possui o conhecimento técnico 
suficiente para empreender uma análise das características técnicas da solução ofertada. 
 
6.6. Cabe salientar, diante da aludida manifestação, que a Administração Pública tem o 
poder-dever de controlar seus próprios atos, revendo-os e anulando-os quando houverem 
sido praticados com alguma ilegalidade. Dessa forma, a autotutela funda-se no princípio da 
legalidade administrativa: se a Administração Pública só pode agir dentro da legalidade, é de 
se considerar que os atos administrativos eivados de ilegalidade devem ser revistos e 
anulados, sob pena de afronta ao ordenamento jurídico. 

6.7. Assim, a autotutela abrange o poder de anular, convalidar e, ainda, o poder de 
revogar atos administrativos. A autotutela está expressa no art. 53 da Lei nº 9.784/99, assim 
como nas Súmulas nºs 346 e 473 do STF: 

Art. 53 da Lei: 
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos. 
 
Súmula 346: 
Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. 
 
Súmula 473: 
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

 

7 – DA DECISÃO DO PREGOEIRO 

 
7.1. Diante de todo o exposto e com fulcro no inciso VII, do art. 17, do Decreto 
10.024/2019, este Pregoeiro decide: 

7.1.1. Por conhecer o recurso apresentado pela empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA, 

                                                 
1 Acórdão TCU 2159/2016 – PL “diligência às licitantes a fim de suprir lacuna quanto às informações constantes das 
propostas, medida simples que privilegia a obtenção da proposta mais vantajosa e evita a desclassificação indevida de 
propostas”.  
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para, no mérito, DAR-LHE provimento; 

7.1.2. Exercer juízo de retratação, revendo a decisão que declarou como vencedora a 
proposta apresentada pela empresa LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA – 
ITME 2 (SWITCH GERENCIÁVEL), anulando assim, o ato proferido; 

7.1.3. Retornar à fase de aceitação das propostas, ação essa que será realizada no dia 
20/04/2019, às 10h00, com a convocação da empresa remanescente do item 2.  

Brasília, 15 de abril de 2020. 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0449 
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