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À Sr(a) Pregoeiro(a), 

Ref. Ao PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 PA Nº 04-000.991/22-06 

Alfredo Leandro Heiss Boudrim, CPF 293.421.078-26, casado, residente na Rua Xixova, 177, ap. 22, Praia Grande,
CEP 11700-430, vem, respeitosamente à presença de V. Sa., apresentar sua IMPUGNAÇÃO aos termos do Edital
em epígrafe, tendo em vista que ele possui exigências que restringem o caráter competitivo do certame, pelas
razões e motivos que a seguir passa a expor: 

DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

O EDITAL, EM VEZ DE PERMITIR AMPLA PARTICIPAÇÃO DO MERCADO, RESTRINGE AS OPÇÕES DE
SOLUÇÕES IMPEDINDO QUE SEJAM COTADOS PRODUTOS COM OS PROCESSADORES AMD
EQUIVALENTES AO SOLICITADOS. 

O ITEM 1.01 edital exige que sejam oferecidos os seguintes CPUs, um INTEL Core i3-10100 ou um AMD Ryzen 5
3600X. Essa disparidade automaticamente restringe a ampla participação pelos seguintes motivos: 
- O CPU Ryzen 5 3600X é um produto com mais núcleos destinado ao público de desenvolvimento e games, com
características físicas destinadas a esse público como, por exemplo, não ter nenhuma controladora de vídeo
dedicado. Logo um computador montado com esse CPU SERÁ MAIS CARO devido o preço de custo do
processador Ryzen 5 3600X e da placa de vídeo adicional necessária para sua funcionalidade. 

Notamos que no mercado esse tipo de comparação não é adotado, o CPU INTEL Core i3-10100, com lançamento
no segundo trimestre de 2020, é comparado com os CPUs AMD Ryzen 3 4300G, ou Ryzen 3 PRO 4450G, lançados
a partir do terceiro trimestre de 2020. Esse tipo de comparação é pública, por exemplo, o Ministério da Economia
realizou a pouco tempo atrás um edital para compra de 43.702 unidades de Desktop Ultracompactos básicos e
especificou de forma clara ou um CPU RYZEN 3 OU INTEL CORE I3. Esse processo pode ser visto no portal
Compras.net pelo processo de Pregão Eletrônico 08/2022, UASG 201057, Processo administrativo nº:
19973.110731/2021-26 (https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/
licitacoes/pregoes/2022/pregao-eletronico-srp-no-08-2022-central-de-compras-uasg-201057). 

Restringir a participação da AMD apenas para os CPUs Ryzen 5, ou superiores, claramente evita uma competição
justa e com um agravante. Está sendo noticiado amplamente no mercado internacional que devido a competição da
AMD, a INTEL tem perdido sua participação no mercado (Market Share) ano após ano. Essa competição e perda de
mercado por parte da INTEL já foi admitida publicamente pelo CEO Pet Gelsinger (https://www.tomshardware.com/
news/intel-expects-continued-market-share-loss-throughout-2023-will-likely-exit-more-businesses). Aparentemente
estão se usando ferramentas legais para evitar a competição justa no item principal, e mais caro, de um computador. 

Pelos motivos esclarecidos acima peço a impugnação desse edital, 

Alfredo Leandro Heiss 
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