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PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04-000.991/22-06

OBJETO: PROMOVER REGISTRO DE PREÇOS, PELO

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO SOB

DEMANDA, DE 4.500 MICROCOMPUTADORES TIPO 1 E

200 MICROCOMPUTADORES TIPO 2, EM 02 (DOIS)

LOTES, CONFORME DEFINIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES

CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO

EDITAL.

Trata-se de impugnação apresentada pelo Sr. ALFREDO LEANDRO HEISS

BOUDRIM, inscrito no CPF sob n° 293.421.078-26, doravante denominado

Impugnante, relativa ao Pregão Eletrônico 023/2022 que tem como objeto

Promover Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição sob

demanda, de 4.500 microcomputadores tipo 1 e 200 microcomputadores do tipo 2,

conforme definições e especificações contidas no termo de referência e anexos do

edital, nos termos abaixo apontados:

DA TEMPESTIVIDADE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA

A impugnação ora respondida é tempestiva, posto que encaminhada

eletronicamente em 21 de novembro de 2022, dentro do prazo de 2 (dois) dias

úteis antes da data fixada para a ocorrência do Certame, prevista para 23 de

novembro de 2022.

É igualmente tempestiva esta resposta, visto que apresentada no prazo de 1 (um)

dia útil previsto no item 7.3 do edital do Pregão Eletrônico n° 023/2022.

DAS ALEGAÇÕES DO IMPUGNANTE

Conforme se extrai da Impugnação, o Impugnante alega que o item 1.01 do edital

exige que sejam oferecidos os seguintes CPUs, um INTEL Core i3-10100 ou AMD

Ryzen 5 3600X. E que essa disparidade entre os dois tipos de processadores

automaticamente restringiria a ampla participação pelo motivo abaixo apontado:

● 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
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dedicada. Logo um computador montado com esse CPU seria mais caro

devido o preço de custo do processador Ryzen 5 3600X e da placa de vídeo

adicional necessária para sua funcionalidade.

Sendo que, o correto seria uma comparação entre o CPU INTEL Core i3-10100 e o

CPU AMD Ryzen 3 4300G, ou Ryzen 3 PRO 4450G. Lançados no segundo e terceiro

trimestre de 2020 respectivamente.

DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES

Inicialmente, cumpre esclarecer que quando da formação das especificações

técnicas, optou-se por processadores específicos e compatíveis, CPU INTEL Core i3

e o CPU AMD Ryzen 5.

Além disso, é do interesse público a transparência e a clareza na descrição dos

itens que serão licitados. Garantindo, assim, a competitividade entre os

participantes interessados, sem prejuízo à qualidade técnica, à eficiência e à

segurança dos equipamentos.

Sendo assim, garantindo a competitividade entre os participantes interessados,

verificou-se que o site CPU Benchmark, considera como concorrente do

processador CPU Intel i3 o CPU AMD Ryzen 3.

Tem-se, portanto, que soluções tecnológicas são, em sua grande maioria,

complexas, com diversas características e especificidades que alteram

absolutamente a performance e o resultado. Pior, a medição dessa performance é

muito relativa, pois, há metodologias diversas que atuam, que geram resultados

diferentes a depender da marca do processador testado.

Portanto, há testes favoráveis ao fabricante de processador AMD, bem como, há

testes favoráveis à fabricantes INTEL.

CONCLUSÃO

Em face de todo o exposto, e considerando o pedido formulado, com as alegações

do impugnante, entendemos que estas merecem prosperar, uma vez que há testes

favoráveis ao processador AMD Ryzen 3.

Por fim, em estrita observância aos ditames legais, tendo procedido todo o

planejamento da contratação, sempre sob a égide dos princípios norteadores da
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Administração Pública, em especial o princípio da impessoalidade, privilegiando

sempre pela ampliação da competitividade, mediante o estabelecimento de critérios

licitatórios que se insiram e se abriguem sob o manto da razoabilidade e da

moralidade, na busca da seleção da proposta mais vantajosa e que melhor

responde ao trinômio da economicidade, eficiência e eficácia, em tudo primando

pela legalidade e pela satisfação do interesse público, com fundamento nas razões

acima apresentadas, conhecemos da impugnação formulada pelo Sr. Alfredo

Leandro Heiss Boudrim, pois, protocolada em tempo oportuno, para, no mérito,

dar provimento.

Diante do exposto, conclui-se pela suspensão do certame para as adequações do

edital. Assim, será realizada nova publicação do Edital, com nova data para sessão

pública.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2022

Chiara Caroline Costa de Oliveira Madureira

Pregoeira


