
 

 

  

 

Pregoeiro/TCMRJ 
 

 

Pregão Eletrônico nº TCMRJ 54/2022  

Objeto: Fornecimento de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, preditiva e 

corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, abrangendo o monitoramento remoto dos 

alarmes dos sistemas e subsistemas que compõem a infraestrutura do Ambiente 

Seguro/Datacenter (Sala-Cofre), certificado conforme norma ABNT-NBR 15.247, pelo período de 24 

(vinte e quatro) meses.  

Processo Administrativo: 040/101461/2022 

 

Trata o presente de impugnações interpostas pelas empresas GLS ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA, peça 4 do processo administrativo 040/101834/2022, VIRTUAL 

INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA, peça 13 do processo administrativo 040/101834/2022, e 

FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, peça 28 do processo administrativo 

040/101834/2022, aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 54/2022 (peça 11 do processo 

administrativo 040/101834/2022), cujo objeto é a Contratação de Serviços de assistência técnica, 

manutenção preventiva, preditiva e corretiva, com fornecimento de peças e consumíveis, 

abrangendo o monitoramento remoto dos alarmes dos sistemas e subsistemas que compõem a 

infraestrutura do Ambiente Seguro/Datacenter (Sala-Cofre), certificado conforme norma ABNT-NBR 

15.247, deste TCMRJ. 

Por oportuno participamos que, em função da proximidade do término da vigência do 

contrato ora em vigor, bem como o não acolhimento das alegações ora apresentadas, a realização 

da sessão pública de abertura das propostas ficará mantida para o dia 24/10/2022 às 13h. 

As impugnações questionam, em síntese, a exigência de apresentação, na etapa de 

habilitação, de comprovação de aptidão/capacidade para realizar a atividade de manutenção em 

Salas-Cofres certificadas pela ABNT – NBR 15.247, nos termos descritos no item 12.11 do Edital.  

Inicialmente esclarecemos que a impugnação não serve como instrumento para 

requisição de documentos, sendo necessário o interessado procurar os canais adequados para 

este fim. O instrumento impugnatório serve para questionar os termos desta contratação. 

Por se tratar de tema técnico, que notoriamente escapa aos conhecimentos deste 

Pregoeiro, remetemos os autos a Secretaria de Tecnologia da Informação - STI, conforme 

despacho na peça 30 do processo administrativo 040/101834/2022, no qual solicitamos a 

manifestação dessa em face das impugnações ora interpostas. Em resposta, constante na peça 31 

do processo administrativo 040/101834/2022, a STI confirma a necessidade da exigência de 

habilitação estabelecida no Edital. 

O teor do item 3.1 do Anexo I esclarece que “.... Deve ser observado que o Ambiente 

Seguro/Datacenter do TCMRJ possui certificação NBR 15.247 e somente uma empresa com 
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atestado de capacidade técnica que comprove que ela está apta no perfeito cumprimento das 

obrigações relacionadas ao fornecimento dos serviços contidos neste Termo de Referência, de 

Ambiente Seguro/Datacenter certificada pela NBR 15.247, garantirá a manutenção desta 

certificação. ” (grifamos) 

No que tange à exigência contida acima no qual se estabelece o imperativo da 

apresentação, na etapa de habilitação do certame, da certificação ABNT, entendemos que não 

ocorre por função de mero desiderato administrativo, eleita por critérios subjetivos. A propósito, o 

§5º do art. 7º da Lei 8.666/93, preceitua que “É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua 

bens e serviços em similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo 

nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais 

materiais e serviços for feito sob regime da administração contratada, previsto e discriminado no ato 

convocatório”. (grifamos) 

Sendo assim, nos termos salientados acima, as exigências que restrinjam a 

competitividade poderão ser realizadas nas hipóteses em que haja justificativa técnica que 

comprove sua necessidade, demonstrando-se que a prestação de serviços por “empresa com 

certificação ABNT – NBR 15.247” é indispensável à consecução do futuro contrato. Na presente 

contratação, objeto do Pregão Eletrônico nº 54/2022, poder-se-ia admitir tal exigência a fim de se 

proteger o alto investimento já realizado ao adquirir uma Sala-Cofre certificada pela ABNT NBR 

15247 e para se manter a atual certificação, bem como a integridade das informações e dos 

equipamentos. 

Pelo exposto, este Pregoeiro se manifesta pelo conhecimento das impugnações 

interpostas pelas empresas GLS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, VIRTUAL 

INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA, e FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

para, no mérito, julgar IMPROCEDENTES as alegações ora apresentadas, mantendo-se 

inalteradas as condições exigidas no instrumento convocatório. 

Submetem-se os autos à consideração da Autoridade Superior, sendo certo que, como 

foi mantida a realização do certame para a data inicialmente agendada, não será promovida 

qualquer inabilitação no decorrer do mesmo, relacionada aos pontos atacados nas peças 

impugnatórias, até decisão final sobre a matéria. 

 

Em 20 de outubro de 2022. 

 

Alberto José Moraes B. R. Paz 
Pregoeiro – TCMRJ 


