
ILMO SR. PREGOEIRO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 

PRODERJ 

REF: EDITAL PREGÃO ELETRONICO 05/2014 – REGISTRO DE PREÇOS DE 

PRODUTOS E SERVIÇOS EMC 

A Apoena Tecnologia da Informação Comércio e Serviços de Suporte e 

Comunicação Ltda., empresa com sede no município de Cajuru estado de São 

Paulo na Rua José Bonifácio, n.° 730, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 

09.559.507/0001-54, vem, devidamente representada na forma do seu Estatuto 

Social, respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, com fulcro no artigo 41, 

inciso II c/c art. 25, inciso I, ambos da Lei 8666/93, bem como do item 1.6 do 

edital retro mencionado, tempestivamente interpor:  

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Face ao certame em referência, uma vez que este fere os princípios constitucionais 

previstos no artigo 37 caput e inciso XXI da Constituição Federal e ainda o artigo 

3ª. da Lei 8666/93, pelas razões de fato e direito a seguir despendidos. 

Inicialmente cumpre ressaltar que, a impugnação ao ato convocatório 

inegavelmente se constitui em instrumento notadamente benéfico à Administração 

Pública, pois permite a análise das regras editalícias sob o ponto de vista do setor 

privado, trazendo ao conhecimento dos agentes responsáveis pelo certame as 

possíveis falhas e inadequações que precisam ser corrigidas no edital para o 

sucesso da licitação a ser promovida. 

Diante disso, a análise prudente, imparcial e responsável da impugnação ao edital 

pela entidade promotora da licitação gera, comprovadamente, o aumento da 

competitividade e, por consequência, do número de propostas vantajosas que 

resultam em economia ao Erário, até porque, grande parte das impugnações visam 

corrigir imperfeições do ato convocatório que invariavelmente cerceiam, ainda que 

não intencionalmente, a participação de empresas do ramo do objeto licitado, como 

é o vertente caso. 

DA TEMPESTIVIDADE 

Segundo disposição legal, o prazo para apresentar impugnação ao edital de 

licitação é de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

publica. 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURIDICOS 

O Edital em apreço tem por objeto Registro de Preços - RP, por 12 (doze) meses, 

de produtos e de serviços EMC, a saber: Lote 1 – Equipamentos; Lote 2 – 



Licenciamento de softwares; e Lote 3 – Serviços de Suporte Técnico e 

Treinamentos, conforme as especificações do Termo de Referência – TR (Anexo 

I), visando o posterior atendimento aos Órgãos da Administração Pública Direta e 

Entidades da Administração Indireta e Fundacional – Órgãos Aderentes, situados 

no Estado do Rio de Janeiro. 

O Edital em comento foi publicado cerceando e limitando a competitividade, pois 

as exigências contidas do mesmo eivam, praticamente todos os possíveis licitantes, 

isto porque a principio, somente um fabricante direto (EMC) atenderá ao Edital em 

sua integralidade. Senão vejamos: 

Vale lembrar que as exigências técnicas excessivas ou inúteis limitando a 

participação dos interessados, maculam o objetivo maior deste tipo de modalidade 

com vistas a se obter a proposta mais vantajosa para a administração pública. Neste 

sentido é a ensinamento do I. doutrinador Marçal Justin Filho: 

“Ou seja, deverá existir um vinculo de pertinência entra a exigência ou a 

limitação e o interesse supra individual a ser satisfeito. Isso equivale a 

afirmar a nulidade de qualquer edital que contemple exigências excessivas 

ou inúteis que impeçam a participação de interessados que poderiam 

executar prestação útil para a administração.” 

Cabe destacar que a exigência, dentre outras contida no Lote 1e 2: 

Fica claro neste certame o favorecimento e direcionamento do Lote 1 e Lote 2 do 

edital de registro de preço 005/2014 ao fabricante EMC, e possível notar de inicio 

este favorecimento na descrição do objeto “Registro de preços – RP, por 12 (doze) 

meses, de produtos e de serviços EMC” aqui fica especificado um só fabricante 

que irá ganhar o certame de forma direcionada ferindo princípios consagrados na 

lei 8.666/93. 

Dessa forma, a PRODERJ não esta permitindo uma concorrência justa e uma 

competitividade entre outras marcas para o edital, o que seria o correto e a 

especificação estar aberta a outros fabricantes que possuem soluções idênticas em 

características e preço para atender as especificações dos itens do lote 1 e lote 2, 

conforme comprovamos no link publico do site de cada fabricante concorrente e 

possível identificar as soluções que atenderiam as especificações do certame se a 

mesma não estivesse direcionada a um fabricante especifico neste caso a EMC. 

Soluções de fabricantes concorrentes que poderiam atender aos itens 1.1, 1.2 e 1.3; 

Fabricante Hitachi 

http://www.hds.com/products/storage-systems/specifications/hus-physical-

characteristics.html 

Fabricante NetApp 

http://www.hds.com/products/storage-systems/specifications/hus-physical-characteristics.html
http://www.hds.com/products/storage-systems/specifications/hus-physical-characteristics.html


http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2200/fas2200-tech-

specs.aspx 

http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas3200/fas3200-tech-

specs.aspx 

Fabricante IBM 

http://www-03.ibm.com/systems/storage/disk/storwize_v7000/specifications.html 

Soluções de fabricantes concorrentes que poderiam atender aos itens 1.4; 

Fabricante IBM 

http://www-03.ibm.com/systems/storage/disk/ds8000/specifications.html 

Fabricante Hitachi 

http://www.hds.com/products/storage-systems/specifications/controller.html 

Soluções de fabricantes concorrentes que poderiam atender aos itens 1.5; 

Fabricante IBM 

http://www-03.ibm.com/systems/storage/flash/840/specifications.html 

Fabricante Hitachi 

http://www.hds.com/products/storage-systems/hitachi-flash-

storage.html?WT.ac=us_mg_pro_hfs 

Soluções de fabricantes concorrentes que poderiam atender aos itens 1.6 e 1.7; 

Fabricante IBM 

http://www-03.ibm.com/systems/storage/network/sonas/specifications.html 

Fabricante Hitachi 

http://www.hds.com/products/file-and-content/network-attached-

storage/?WT.ac=us_mg_pro_hnasp 

Soluções de fabricantes concorrentes que poderiam atender aos itens 1.16; 

Fabricante Symantec 

http://eval.symantec.com/mktginfo/enterprise/white_papers/b-

symantec_netbackup_puredisk_WP.en-us.pdf 

Soluções de fabricantes concorrentes que poderiam atender aos itens 1.17, 1.18 e 

1.19; 

Fabricante Symantec 

http://www.symantec.com/backup-appliance 

Fabricante IBM 

http://www-03.ibm.com/systems/storage/tape/ts7620/specifications.html 

http://www-03.ibm.com/systems/storage/tape/ts7650g/index.html 

http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2200/fas2200-tech-specs.aspx
http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas2200/fas2200-tech-specs.aspx
http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas3200/fas3200-tech-specs.aspx
http://www.netapp.com/us/products/storage-systems/fas3200/fas3200-tech-specs.aspx
http://www-03.ibm.com/systems/storage/disk/storwize_v7000/specifications.html
http://www-03.ibm.com/systems/storage/disk/ds8000/specifications.html
http://www.hds.com/products/storage-systems/specifications/controller.html
http://www-03.ibm.com/systems/storage/flash/840/specifications.html
http://www.hds.com/products/storage-systems/hitachi-flash-storage.html?WT.ac=us_mg_pro_hfs
http://www.hds.com/products/storage-systems/hitachi-flash-storage.html?WT.ac=us_mg_pro_hfs
http://www-03.ibm.com/systems/storage/network/sonas/specifications.html
http://www.hds.com/products/file-and-content/network-attached-storage/?WT.ac=us_mg_pro_hnasp
http://www.hds.com/products/file-and-content/network-attached-storage/?WT.ac=us_mg_pro_hnasp
http://eval.symantec.com/mktginfo/enterprise/white_papers/b-symantec_netbackup_puredisk_WP.en-us.pdf
http://eval.symantec.com/mktginfo/enterprise/white_papers/b-symantec_netbackup_puredisk_WP.en-us.pdf
http://www.symantec.com/backup-appliance
http://www-03.ibm.com/systems/storage/tape/ts7620/specifications.html
http://www-03.ibm.com/systems/storage/tape/ts7650g/index.html


Soluções de fabricantes concorrentes que poderiam atender aos itens 1.20; 

Fabricante IBM 

http://www-03.ibm.com/systems/br/storage/software/virtualization/svc/ 

Fabricante Hitachi 

http://www.hds.com/products/storage-systems/specifications/supported-external-

storage.html 

Soluções de fabricantes concorrentes que poderiam atender aos itens 1.21; 

Fabricante FalconStor 

http://www.falconstor.com/products/continuous-data-protector 

Lote 2 

Soluções de fabricantes concorrentes que poderiam atender aos itens 2.5; 

Fabricante IBM 

http://www-03.ibm.com/software/products/pt/tivostormana 

Fabricante Symantec 

http://www.symantec.com/pt/br/netbackup 

Soluções de fabricantes concorrentes que poderiam atender aos itens 2.6; 

Fabricante VMware 

http://www.vmware.com/br/products/virtual-san 

Vale lembrar que, este tipo de exigência e ainda tantas outras discriminadas no 

edital sem qualquer objetividade não permitem a concorrência entre outros 

fornecedores, onerando desnecessariamente o projeto da concorrente. 

DA VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA 

IGUALDADE E DA COMPETITIVIDADE 

Exigir que um Fabricante em sua totalidade atenda a todas as exigências técnicas 

entabuladas no edital é dizer claramente que o órgão pretende adquirir determinado 

produto ofertado no mercado. A principio o edital na forma em que se apresenta 

somente será possivelmente atendido por um fornecedor, a saber a EMC. 

Caso não seja este o objetivo do certamente o mesmo não se justifica da maneira 

como fora publicado, pois conforme dito anteriormente, a modalidade de pregão 

eletrônico implica em competitividade e esta somente será possível se as 

especificações técnicas possam ser atendidas por pelo menos a maioria dos 

possíveis fornecedores, o que não é o caso. 

http://www-03.ibm.com/systems/br/storage/software/virtualization/svc/
http://www.hds.com/products/storage-systems/specifications/supported-external-storage.html
http://www.hds.com/products/storage-systems/specifications/supported-external-storage.html
http://www.falconstor.com/products/continuous-data-protector
http://www-03.ibm.com/software/products/pt/tivostormana
http://www.symantec.com/pt/br/netbackup
http://www.vmware.com/br/products/virtual-san


Nunca é demais frisar o que a legislação pertinente ao tema orienta quanto ao 

objeto de um processo licitatório. 

Não se pode perder de vista que o Princípio da Igualdade é de extrema importância 

para a lisura da licitação pública, significa, segundo José dos Santos Carvalho 

Filho, in Manual de Direito Administrativo, 7ª ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2001, p. 194, 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."
  

 

E a própria Lei das Licitações traz em seu bojo dispositivos que vedam a prática de 

atos atentatórios à igualdade entre os competidores, à medida em que veda aos 

agentes públicos, especificamente em seu artigo 3º, § 1º, incisos I e II, como 

abaixo se transcreve: 
 

“Art. 3
o
 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. 

§ 1
o 
É vedado aos agentes públicos: 

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato; 
 

II- estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, 

trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e 

estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de 

pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 

internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3
o
 da Lei n

o
 

8.248, de 23 de outubro de 1991. 

Apenas para corroborar a importância de se analisar com cuidado possíveis 

violações a princípios, o preclaro mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua 

obra “Curso de Direito Administratvo”, 8ª ed., São Paulo, Malheiros, 1996, pp. 

545/546, nos ensina que princípio: 

“(...)é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 

alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes 

normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 

compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a 

racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8248.htm#art3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8248.htm#art3.


sentido do harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a 

intelecção das diferentes partes componentes do todo unitário que há 

por nome sistema jurídico positivo. Violar um princípio é muito mais 

grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio 

implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório mas 

a todo sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque 

representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores 

fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e 

corrosão de estrutura mestra" 

Dessa forma, diante da clara e notória violação dos princípios da igualdade e 

competitividade se faz necessária a adequação dos itens supramencionados de 

forma que atenda a todos os fabricantes. 

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PRINCIPIO DA 

PADRONIZAÇÃO AO OBJETO DO PRESENTE CERTAME 

A padronização é a regra, sendo necessário que a impossibilidade da aquisição de 

certos bens, com a observância desse princípio, fique devidamente demonstrada, 

senão restaria inócuo e não teria qualquer utilidade a determinação ‘sempre que 

possível’, consignada no caput do art. 15 da Lei 8.666/93. 

Para Marçal Justen Filho (2000, p. 143) a cláusula "sempre que possível" não 

remete à discricionariedade da Administração, não é equivalente a "quando a 

Administração quiser", a fórmula verbal torna impositiva e obrigatória a adoção 

das providências constantes do elenco, ressalvadas as hipóteses em que tal for 

"impossível". 

As aquisições, de um modo geral, não devem ser feitas com despreocupação, é 

preciso que esteja presente o principio da eficiência, para assim não se comprar 

com desdém. 

Alhures, entende a melhor doutrina, afiliada ao art. 25, inciso I da Lei 8.666/93, a 

vedação de preferência de marca em casos que se possa ser fornecido o objeto 

licitatório por outra marca sem que prejudique a padronização. 

A indicação da marca EMC no Edital sem ao menos invocar o disposto no inciso I 

do art. 15 da Lei n. 8.666/93, macula ainda mais os termos contidos no instrumento 

convocatório.  

No caso em tela, o principio da padronização não deve ser invocado, haja vista que 

órgãos e empresas maiores, com ambientes ainda mais críticos não se utilizam 

desse principio e convivem com um ambiente de armazenamento heterogêneo, 

buscando sim um paralelo positivo entre custo de aquisição e benefícios obtidos. 



DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

Assim sendo, tendo em conta aos fatos e fundamentos acima colacionados, roga a 

Impugnante SEJA ADMITIDA A PRESENTE IMPUGNAÇÃO, adequando os 

itens acima colacionados a todos os fabricante, haja vista que desta forma a 

Administração será plenamente atendida e estará respeitando todos os princípios 

que norteiam as licitações públicas. 

 

Rio de Janeiro, 11 de Abril de 2014. 

 

Em que pedimos Deferimento e confirmação de recebimento desta mensagem, 
 

Alex C. Netto 

 


