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  A empresa B2IT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E TELECOM LTDA, interpôs 

impugnação tempestivamente ao edital do pregão nº 22/2017, para aquisição de solução integrada de 

infraestrutura de servidores e armazenamento de dados, serviço de instalação, implementação, 

configuração e garantia, conforme síntese abaixo: 

 

1. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

 

a) Alega a impugnante que os requisitos técnicos delineados no Instrumento 

Convocatório levaram em consideração uma única solução disponível no mercado, 

desconsiderando as demais ferramentas possíveis, o que caracteriza inegável restrição 

à competitividade. 

b) Intenta, ainda, que o Edital seja republicado, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido para o certame, nos termos do Art. 20 da Lei 8.666/93. 

        

 2. DA RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA 

  

 Em contrapartida aos argumentos da impugnante, a Secretaria de Tecnologia da 

Informação – STI/CNMP, área técnica, assim se pronunciou: 
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“Antes de entrar na resposta dos aspectos técnicos apontados no pedido de impugnação, esta STI es-

clarece que, ao contrário do relato da impugnante, que afirma ter realizado vistoria no datacenter do licitante, 

não houve registro de visita técnica da empresa B2IT às instalações do CNMP. Embora as visitas possuam 

caráter opcional, quando realizadas, são atestadas mediante emissão de declaração específica. 

 

Em relação aos aspectos técnicos: 

 

1. Quanto à fonte de alimentação dos equipamentos, a empresa afirma: "sendo de notório conhecimento que 

as fontes de alimentação serão aceitas de, no mínimo, 1000W de potência e tensão de entrada de 200-240 

VAC em 60 Hz, sem impactar no equipamento do ponto de vista de performance e alta disponibilidade, já que 

tais componentes serão suportados com a configuração solicitada para o equipamento, mantendo as caracte-

rísticas da solução". Embora não tenha sido feita vistoria, de fato as atuais instalações do CNMP possuem 

alimentação com tensão de 220V, não havendo impactos em performance e alta disponibilidade da solução 

caso fosse feita a entrega de fontes com tensão de entrada 200/240VAC. Entretanto a análise da impugnante 

não considerou os demais fatores que foram utilizados na especificação deste requisito, como, por exemplo, o 

registro de que o CNMP atualmente não possui sede própria. Não há garantias de que não ocorrerão mudanças 

no ambiente do datacenter durante o tempo de vida dos equipamentos objetos desta licitação, ou mesmo, que 

não haverá mudança da sede do órgão para outro prédio com tipo de instalação elétrica diferente da atual. A 

fim de garantir economia, agilidade, flexibilidade e salvaguarda do investimento em caso de alterações no 

ambiente, a STI entendeu ser necessária a especificação de tal requisito. Logo, a STI entende ser improcedente 

tal alegação. 

 

2. Com relação à especificação de uso da tecnologia ROW (redirect-on-write) em detrimento da COW (copy-

on-write), entendeu-se, após análise técnica realizada nas soluções disponíveis, que a primeira teria desempe-

nho superior à segunda nas operações de snapshot, comuns em ambientes virtualizados como o da licitante. 

Se, como alude a impugnante "o HPE 3PAR StoreServ implementa ambos os mecanismos de snapshot, copy-

on-write (COW) e redirect-on-write (ROW)" este requisito técnico não deveria ser fator impeditivo de sua 

participação no certame. Entretanto, a própria impugnante informa que "O HPE 3PAR StoreServ utiliza o 

método DCOW (delayed copy-on-write), que elimina qualquer impacto que possa vir prejudicar a perfor-

mance de acesso do volume pelo host". Ora, se o fabricante sentiu a necessidade de utilizar nova implementa-

ção, derivada do COW, denominada DCOW, supõe-se que COW e ROW oferecem desempenhos distintos, a 

ponto de ensejar a utilização de método próprio para, supostamente, equiparar o desempenho dos dois métodos. 

Dado que: a) não foi possível encontrar subsídios que comprovassem a alegação da impugnante em relação ao 

desempenho, nem mesmo em seu pedido de impugnação; e, b) segundo às análises técnicas, mais de um fabri-

cante implementa o método ROW em seu equipamento, fator este que indica a existência de concorrência, esta 

STI entende ser improcedente a alegação da impugnante. 

 

Por fim, para afastar definitivamente a alegação de cerceamento da competitividade deste certame 

licitatório, esta STI esclarece que a referida contratação tem como objeto a aquisição de solução integrada de 

infraestrutura de servidores e armazenamento de dados, serviço de instalação, implementação, configuração e 

garantia, estando a ampla concorrência assegurada ao permitir a composição da solução por equipamentos de 

vários fabricantes, cabendo exclusivamente ao licitante decidir, de acordo com sua estratégia, a melhor escolha 

da configuração de equipamentos a ser ofertada. Além disso, ainda que a assertiva de que apenas um fabricante 

atende determinada categoria de equipamento especificada fosse verdadeira, a concorrência ainda seria possí-

vel, já que há no mercado diversas empresas que representam um mesmo fabricante. 

 

Tal alegação pode ser comprovada com simples vista aos autos, nos quais constam mais de uma cota-

ção de preços para a solução.” 

 



 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0.00.002.000000850/2016-63 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

  Diante do exposto pela área técnica responsável, e com base no inciso II, do Art. 11, 

do Decreto 5.540/2005, conheço o pedido de impugnação apresentado pela empresa B2IT 

SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E TELECOM LTDA, por tempestivo, para no mérito negar-lhe 

provimento, por restar comprovado que inexiste restrição à competitividade e à ampla concorrência, 

e, mantenho ainda, o Edital em seus termos originais. 

 

Em 27 de setembro de 2017 

 

 

 

Marciel Rubens da Silva 

Pregoeiro/CNMP 


