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PRODABEL 

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A 

Av. Presidente Carlos Luz, nº 1.275 – Caiçaras – Telefone: (31) 3277-8334 
CEP: 31.230-000 – Belo Horizonte – MG - Brasil 

 EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO  

DE BELO HORIZONTE S/A – PRODABEL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04-000.301/20-84 

OBJETO: Promover registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Servidores, 

Switches e unidades de discos SSD, conforme o Termo de Referência, especificações técnicas e anexos 
deste edital. 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE IDT CORP COMÉRCIO E 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 

Trata-se de impugnação apresentada pela Empresa IDT CORP COMÉRCIO E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO EIRELI , relativa ao lote 2, do Pregão 002/2020 que tem como objeto aquisição de 05 

(cinco) unidades de Switch TOR (topo de rack) 48 portas +SFP, Ethernet de 48 portas de no mínimo 10 

Gbps para intercomunicação local no Data Center, conforme especificação anexa no edital. Alega 
a impugnante, em suma, que as especificações técnicas exigidas apontam para o atendimento de somente 

um Modelo de Equipamento.  

Não obstante, com a devida Vênia, entendemos que as razões apresentadas pela impugnante não 
prosperam. É lícito à Administração Pública exigir, em seus certames, conforme preceitua a Constituição 

Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, "exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações". Toda a especificação técnica foi baseada no parque tecnológico existente no 
âmbito da PRODABEL. Atualmente, contamos com cerca de 90 equipamentos do tipo do licitado. Tais 

itens interligam centenas de equipamentos de TIC que sustentam os sistemas legados da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte. Assim sendo, as especificações ora apresentadas no respectivo processo, 

visam, tão somente, a continuidade do padrão já há muito estabelecido pela PRODABEL. 

Ainda, mesmo que tais especificações inclinem para um tipo específico de equipamento, visando a 

padronização como explicitado no parágrafo anterior, teríamos uma pluralidade de fornecedores 

competindo entre si, como comprovado nos pedidos de orçamentação levantados antes da abertura da fase 
externa do certame. A documentação está devidamente instruída no âmbito do processo licitatório. Tal 

ponto, ao nosso ver, dado o contexto da especificação necessária ao atendimento do interesse público, 

garante, plenamente, a ampla concorrência.  

Pelos motivos expostos, entendemos, com a devida vênia que as alegações da impugnante não prosperam.  

Assim sendo, pedido de impugnação indeferido.  

Não obstante, visando a isonomia, a transparência, a ampla concorrência e ao julgamento objetivo do 

processo, entendemos por bem rever toda a especificação técnica do item ora questionado. Assim sendo, o 
referido lote será excluído do processo licitatório.  

Atenciosamente, 

Márcia Maria Martins 

         Pregoeira 


