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Impugnação 14/04/2022 16:31:19
 
Prezada Comissão Permanente de Licitação da UNIFAP, Carlos Soares Sant’Anna, brasileiro, casado, Advogado, OAB/PE –
20.332, com endereço profissional na Av Flor de Santana, 357, 10 Andar, Parnamirim, Recife/PE, vem, à presença desta
Comissão Permanente de Licitação, conforme previsão editalícia, no item 23.1 e 23.2, apresentar TEMPESTIVAMENTE, sua
IMPUGNAÇÃO ao presente Edital, referente ao Pregão Eletrônico n. 04/2022, Processo Administrativo n°
23125.009327/2021-22, conforme nossas razões abaixo consignadas. 1 – Inicialmente cumpre esclarecer o fato de que os
itens estão agrupados em lote, o software de backup e a solução de hiperconvergência, onde não há no processo uma
justificativa técnica para tal fato, restringindo assim a participação de empresas que fornecem apenas software de backup e
não fornecem equipamentos de hiperconvergência, indo contra a orientação do TCU, no qual, sem a justificativa adequada,
o agrupamento de itens individuais em lotes restringe o caráter competitivo do certame, impedido que um maior números
de licitantes possam participar abertamente da concorrência, e desta forma alcançando a proposta mais vantajosa ao
Órgão; 2 - Após consulta do Processo Administrativo n° 23125.009327/2021-22 no portal da UNIFAP, observamos alguns
inconsistências formais que maculam de forma precisa o processo de cotação, pois, duas das três propostas que constam no
processo, não estão assinadas, nem tão pouco, possuem datas descritas, logo não podemos identificar os responsáveis
pelas mesmas e identificar se elas estariam válidas para o processo licitatório, nem muito menos se se referem ao preço
atual dos equipamentos, levando em conta que produtos de tecnoligia sofrem significativa influência do câmbio (dólar). 3 –
Chama atenção também, que coincidentemente, as propostas que não têm assinatura ou data mencionadas, tem em seu
descritivo um produto (Software de backup) que até onde se sabe, não existe o referido licenciamento no mercado,
informação de conhecimento público, o próprio fabricante Veeam Software, não tem a modalidade de licenciamento de
socket por meio de subscrição. Assim, diante dos fatos e das incongruências apontadas, requer o acolhimento da presente
impugnação, enviado por este e-mail, para corrigindo o processo na sua essência, possibilite a concorrência efetivamente
desejada pelo UNIFAP quando deflagra o presente procedimento. Atc, Pede e Espera Deferimento. Carlos S. Sant’Anna
Advogado
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Resposta 14/04/2022 16:31:19
 
À Comissão Permanente de Licitações da UNIFAP Cordiais saudações, Diante do e-mail encaminhado para a CPL no dia
12/04/2022 às 23:22 pelo Sr. Carlos S. Sant´Anna, no qual pede a impugnação do edital 04/2022, que tem como objeto
“aquisição de servidores com arquitetura hiperconvergente, renovação de garantia dos equipamentos já adquiridos e demais
componentes conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos”. Foram arguidos três
pontos para impugnação do referido edital. O primeiro possui a seguinte redação: “1 – Inicialmente cumpre esclarecer o
fato de que os itens estão agrupados em lote, o software de backup e a solução de hiperconvergência, onde não há no
processo uma justificativa técnica para tal fato, restringindo assim a participação de empresas que fornecem apenas
software de backup e não fornecem equipamentos de hiperconvergência, indo contra a orientação do TCU, no qual, sem a
justificativa adequada, o agrupamento de itens individuais em lotes restringe o caráter competitivo do certame, impedido
que um maior números de licitantes possam participar abertamente da concorrência, e desta forma alcançando a proposta
mais vantajosa ao Órgão;” (Grifo nosso) No que compete a justificativa sobre a alocação dos itens em lote único, no item
editalício 3.4 denominado Parcelamento da Solução de TIC, estabelece que a aquisição em lote único é válida devido aos
seguintes fatores: “Caso ocorresse o parcelamento, ter-se-ia a possibilidade de que várias empresas venham a ser
contratadas para executar os itens da pretendida solução. Isso incita em uma eventual multiplicidade de empresas com
diferentes responsabilidades decorrentes dos contratos firmados. Sendo assim, diante de incertezas ou problemas, poderá
haver dúvidas sobre a quem compete a resolução. Além do mais, qualquer assincronismo na execução contratual implicará
atrasos na implementação da solução. A centralização da responsabilização em uma única empresa contratada mostra-se
mais adequada, não apenas sob o prisma do acompanhamento de problemas e soluções, mas sobremaneira para facilitar a
verificação das causas e atribuição de responsabilidades, de modo a aumentar o controle sobre a execução contratual do
objeto licitado. Assim, a Equipe de Planejamento da Contratação entende que a contratação de uma única empresa para a
execução dos itens a serem licitados mostra-se mais satisfatória. Consequentemente, os itens a serem licitados serão
adjudicados a um único licitante através de um LOTE ÚNICO.” Assim, fica evidente a justificativa para lote único devido a
dois fatores: Contratação de diversas empresas com responsabilidades distintas, assim, havendo uma lacuna para a
resolução de um dado problema, onde uma empresa poderia julgar que a responsabilidade do problema recairia sobre a
outra pessoa jurídica que entregou determinado item, assim, prejudicando a continuidade dos serviços prestados por esta
universidade; Melhor tratamento de problemas e soluções a serem prestados para sanar determinado impedimento e caso
não sejam resolvidos, procede-se com a aplicação das sanções previstas no contrato firmado. Outrossim, foi um parecer
emitido pela comissão instituída pela portaria nº 1028/2021 de 02/08/2021, conforme preconizada pela IN 01/2019-ME de
01/04/2019. Destarte, a arguição defendida pelo impetrante não se qualifica, pois a justificativa para aquisição dos bens e
serviços descritos foram justificados para serem na modalidade de lote único, conforme preconizado em dispositivo legal.
Outrossim, ressaltamos que o referido processo foi analisado pela Procuradoria Jurídica da UNIFAP, conforme os documentos
de números 41, 65 e 76 do processo nº23125.009327/2021-22. No tocante ao segundo ponto, temos a seguinte redação:
“2 - Após consulta do Processo Administrativo n° 23125.009327/2021-22 no portal da UNIFAP, observamos alguns
inconsistências formais que maculam de forma precisa o processo de cotação, pois, duas das três propostas que constam no
processo, não estão assinadas, nem tão pouco, possuem datas descritas, logo não podemos identificar os responsáveis
pelas mesmas e identificar se elas estariam válidas para o processo licitatório, nem muito menos se se referem ao preço
atual dos equipamentos, levando em conta que produtos de tecnoligia sofrem significativa influência do câmbio (dólar).”
Ressalta-se que conforme consta no processo nº 23125.009327/2021-22, na posição nº 20, pode-se verificar os e-mails de
resposta das empresas consultadas, nos quais constam como anexo as propostas listadas no item nº 21 do referido
processo, conforme descrito abaixo: Empresa Approach Tecnologia, na pessoa do Sr. Rodrigo Medeiros, no dia 12/07/2022
às 16:36h; Empresa Add Value, na pessoa do Sr. Geilson Melo, no dia 16/07/2021 às 17:27h; Empresa Sigma Telecom, na
pessoa do Sr. Alfredo Gobbato Júnior, no dia 19/07/2021 às 19:46h; Assim, estando acostadas no processo supra-citado,
destarte, estabelecendo critério de data e horário do envio, bem como os responsáveis pela referidas empresas, outrossim,
conforme o item nº, o e-mails foram enviados de domínio particulares das referidas empresas e não de contas de e-mail
públicas como @gmail.com, @outlook.com e outros provedores particulares de mensagens eletrônicas. Destarte, o ponto
arguido pelo solicitante não se sustenta, outrossim, ressaltamos que o referido processo foi analisado pela Procuradoria
Jurídica da UNIFAP, conforme os documentos de números 41, 65 e 76 do processo supra-citado. Por fim, no que concerne ao
terceiro item, que possui a seguinte redação: “3 – Chama atenção também, que coincidentemente, as propostas que não
têm assinatura ou data mencionadas, tem em seu descritivo um produto (Software de backup) que até onde se sabe, não
existe o referido licenciamento no mercado, informação de conhecimento público, o próprio fabricante Veeam Software, não
tem a modalidade de licenciamento de socket por meio de subscrição.” Diante dos exposto pelo impetrante,questiona sobre
o backup Veem não possuir mais subscrição por soquete. Ressalta-se que as propostas que oferecem a ferramenta Veeam
são datadas de 16/07/2021 (Empresa Add Value) e 19/07/2021 (Sigma Telecom), todavia, nota-se que a notícia foi
veiculada em data posterior a esse período, tal como constatado nos sites abaixo: The Register. . Matéria datada de
24/09/2021 às 04:01hs Schnneider. . Matéria datada de 21/10/2021 Outrossim, em nenhum item editalício foi estipulado
que o modo de aquisição seria do licenciamento por socket ou qualquer outra maneira, sendo que a especificação da
solução de backup a ser adquirida Consta no Anexo II (Especificações Técnicas), item 6 (Software de Backup). Ressalta-se
que no momento da licitação, as propostas devem ser analisada para cumprimento da parte técnica especificada em edital,
assim, caso a solução de backup estipulada por um licitante esteja de acordo com o que consta nas especificações do Anexo
II não existem impedimentos para a sua aceitabilidade. Diante do exposto, as arguições apresentadas aqui pelo impetrante
da impugnação não se sustenta em seu terceiro item. Assim, encaminhamos à Comissão Permanente de Licitação nossas
considerações e indicamos a não aceitação do pedido de impugnação impetrado pelo Sr. Carlos S. Sant´Anna encaminhada
ao e-mail desta CPL pelos motivos expostos nesta justificativa. Samir Patrice Batista da Silva Analista de Tecnologia da
Informação Chefe da Divisão de Redes e Infraestrutura - DRINF Portaria nº 1156/2021
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