
      

 

  

 

 
 

 
Pregão Eletrônico nº TCMRJ 26/2019 
Objeto: Contratação de Extensão de Garantia DELL/EMC 
Processo: 040/101072/2019 
 
Trata o presente de impugnação interposta, tempestivamente, no dia 17/12/2019, pela empresa 
REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES EIRELI (peça 4 do processo 
040/101218/2019) aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2019.  
 
Tendo em vista que a presente impugnação não será acolhida, participamos que a sessão pública 
de abertura das propostas do Pregão Eletrônico nº 26/2019 fica mantida para o dia 20/12/2019 às 
9 horas no Portal do Comprasnet. 
 
A impugnação em tela questiona o item 12.11 (Qualificação Técnica) do Edital, abaixo transcrito: 
 
                                (…) 

12.11 Apresentação de comprovação de que é autorizada DELL/EMC, por meio de uma 
das formas abaixo: 

a) declaração do fabricante do produto atestando ao proponente a sua condição de 
distribuidor; 

b) declaração do fabricante do produto atestando ao proponente a sua condição de 
representante ou de revendedor; 

c) declaração do distribuidor do produto atestando ao proponente a sua condição de 
representante ou de revendedor, acrescida da declaração da alínea "a"; 

d) declaração do fabricante, no caso de produtos de procedência estrangeira, 
acompanhada de tradução juramentada para o idioma nacional, atestando ao proponente 
sua condição de importador e, ainda, se for o caso, do importador para o proponente 
atestando sua qualidade de distribuidor, representante ou revendedor;  

e) cópia de página oficial do fabricante do produto na Internet, onde o proponente figure 
numa das hipóteses acima (distribuidor, representante, revendedor ou importador), 
devendo ser informado o endereço da página (link) para a confirmação da veracidade do 
conteúdo. 

 
                                    (…) 
 
 
RESPOSTA: Alegação improcedente.  
 
 
No que diz respeito ao mérito da impugnação, da simples leitura da justificativa contida nos itens 
2.1 a 2.3 do Termo de Referência (Anexo I) verifica-se a necessidade de contratar a extensão de 
garantia do fabricante dos equipamentos, devido à criticidade dos dados armazenados no 
datacenter deste TCMRJ. No serviço especificado, os equipamentos são monitorados 
constantemente pelo próprio fabricante 24/7 com alarmes ligados diretamente no sistema de 
monitoramento do mesmo, acionando o suporte imediatamente de forma automática, não se 



      

 

  

 

 
 

tratando de serviço simples, como alega a impugnante. Sendo assim, não se busca o serviço 
de uma empresa com técnicos de manutenção. 
 
Ademais, o Edital traz várias opções de qualificação técnica, uma vez que só o fabricante dos 
equipamentos é capaz de fornecer propostas à sua rede de parceiros/autorizadas/distribuidores 
para a venda do serviço pleiteado, portanto, o vínculo com o fabricante é necessário, pois será 
através dele que o serviço será adquirido e executado. 
 
Por outro lado, da leitura do art. 37, XXI, CRFB/88, nos parece claro que, em relação ao objeto 
deste certame, é indispensável à garantia do cumprimento das obrigações que a contratação se 
realize com empresa pertencente a rede de parceiros/autorizadas/distribuidores do fabricante 
DELL/EMC. Com isso, temos que, muito embora a exigência de vínculo com o fabricante como 
condição de habilitação possa configurar restrição à competitividade, ela poderá ser admitida em 
casos excepcionais, quando a situação específica da contratação depender de tal condição, o que 
justificaria sua adoção, já que indispensável ao atendimento do melhor interesse público.   
 
 
 
 
 
 
 

 




















