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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DA CONSELHEIRA MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN 

 

VOTO GC-6 
 

PROCESSO:    TCE-RJ Nº 100.409-2/18 

ORIGEM:  DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ERJ – DETRAN 

ASSUNTO:    EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2018 

  

 

PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS 

PARA EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE 

ARMAZENAMENTO DO STORAGE 3PAR DO 

FABRICANTE HP. DÉFICIT INFORMACIONAL. 

NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS E 

RETIFICAÇÕES DE CLÁUSULAS DO EDITAL. ANÁLISE 

DE MÉRITO NÃO CONCLUSIVA. COMUNICAÇÃO.  

 

 

Versam os autos sobre o Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 

05/2018, encaminhado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro 

(DETRAN/RJ), cujo objeto é a aquisição de dispositivos para expansão da capacidade de 

armazenamento do Storage 3PAR do fabricante HP. A licitação rege-se pelo tipo menor 

preço global e o valor total estimado é de R$ 7.585.749,87 (sete milhões, quinhentos e oitenta 

e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos).   

Após a devida análise, a CEE se manifestou pela comunicação ao jurisdicionado, a 

fim de que prestasse esclarecimentos e efetuasse a retificação de itens do edital analisado.  

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Sergio Paulo de Abreu 

Martins Teixeira, concordou com a instância instrutiva.  

 
 

É O RELATÓRIO. 
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Saliento, de início, que por meio do Ofício SGE/CEE nº 013/18, de 22/01/2018, foi 

promovido o adiamento do certame, conforme art. 4º da Deliberação TCE/RJ nº 280/17. Em 

consulta ao sítio eletrônico www.compras.rj.gov.br observo constar a informação de 

suspensão da licitação. 

Bem examinados os autos, verifico que o edital em exame não dispõe de todos os 

elementos comprobatórios do integral atendimento aos requisitos legais, bem como a 

necessária demonstração da viabilidade econômica do certame, conforme apontado pelo 

corpo instrutivo e pelo d. Parquet.  

Destaco, em especial, quanto à economicidade, a ausência de comprovação de ampla 

pesquisa prévia de preços de modo a estimar os valores a serem licitados, uma vez que 

apenas três empresas foram consultadas (contudo, não foram disponibilizadas as referidas 

cotações). Como se sabe, a amplitude da pesquisa é determinante para a obtenção do preço 

médio mais vantajoso, assegurando-se a economicidade da futura contratação. Com efeito, o 

objetivo final de um certame licitatório é sempre a busca da melhor contratação para a 

administração pública, e, nesse sentido, uma boa pesquisa de mercado durante a fase interna 

do procedimento, com acesso ao maior número possível de fornecedores, é fator 

preponderante para o atingimento deste propósito.  

Em outras palavras, o essencial é a obtenção de valores mais próximos à realidade de 

mercado, devendo, sempre que possível e oportuno, proceder-se à consulta a fontes 

diversificadas de pesquisa. Conforme esclarece Ricardo Alexandre Sampaio, “a experiência 

tem indicado bons resultados quando a Administração amplia as fontes de pesquisa e, principalmente, 

realiza a depuração dos valores pesquisados”1. Esse, portanto, deve ser o foco da avaliação.   

Destaco que o Tribunal de Contas da União tem apontado, em relação à formação da 

estimativa de preços, a necessidade de consultar fontes de pesquisa que sejam capazes de 

representar fielmente o mercado, em especial por meio da verificação de valores praticados 

em contratações similares, reconhecendo a eventual insuficiência da coleta realizada 

unicamente com base nos orçamentos apresentados pela iniciativa privada2. Entretanto, isso 

não obsta a que, em certas espécies de contratação, a Administração se baseie em preços 

                                                           
1 “Pesquisa de preços com base em apenas três orçamentos de fornecedores não funciona!”, artigo disponível em 
<http://www.zenite.blog.br/pesquisa-de-precos-com-base-em-apenas-tres-orcamentos-de-fornecedores-nao-
funciona/#.Vwv4YdIrKM8>. Acesso em 28/04/2016.  
2 Cf. TCU. Acórdão nº 868/2013 – Plenário. Rel. Min. Marcos Bemquerer, j. em 10.04.2013. 

http://www.compras.rj.gov.br/
http://www.zenite.blog.br/pesquisa-de-precos-com-base-em-apenas-tres-orcamentos-de-fornecedores-nao-funciona/#.Vwv4YdIrKM8
http://www.zenite.blog.br/pesquisa-de-precos-com-base-em-apenas-tres-orcamentos-de-fornecedores-nao-funciona/#.Vwv4YdIrKM8
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oficiais ou referenciais (por exemplo, EMOP, FGV etc.), de onde melhor se extrairiam as 

condições reais de mercado. 

Além disso, a CEE não pode efetuar exame conclusivo quanto à economicidade do 

certame, porquanto alguns dos itens relacionados na planilha orçamentária não estão 

adequadamente descritos, tornando difícil a correspondência com artigos equivalentes no 

mercado. 

Destaco, também, que do edital constam exigências de potencial caráter restritivo, de 

acordo com o corpo técnico:  

12.5.2 Declaração de que o proponente se compromete de comprova quando da 
assinatura do contrato, de possuir em seu quadro, profissionais treinados pelo 
fabricante que a habilite a prestar o suporte técnico descrito no Projeto Básico 
(Anexo 9). Tais comprovações deverão ser feitas através de cópia(s) do(s) 
certificado(s) ou declaração do fabricante e respectivas carteiras profissionais ou 
contrato de prestação de serviço com o proponente; 
 
12.5.3 Comprovação de que a CONTRATADA é um canal autorizado do 
fabricante, onde a mesma atesta, qualifica e assegura que a licitante vencedora tem 
expertise nos produtos da solução da tecnologia HP, uma vez que o resultado final 
do Projeto dependerá das diversas avaliações e ações que serão executadas ao 
longo do contrato, principalmente nas condições de sinistro, envolvendo o suporte 
e manutenção de hardware, e atualização de Firmware e software do atual Data 
Center do DETRAN-RJ, e que neste ultimo caso, são disponibilizados para aqueles 
que possuem vinculo formal direto ou indireto com o fabricante, sendo também 
imperativo para a perfeita composição da solução que a licitante possua 
profissionais treinados nos produtos, como também, poder contar com suporte 
técnico do fabricante. 
 

A exigência contida no item 12.5.2 seria restritiva se prevista como efetiva hipótese de 

requisito de qualificação técnica. Valho da lição de Marçal Justen Filho: “não se pode 

conceber que as empresas sejam obrigadas a contratar, sob vínculo empregatício, alguns 

profissionais apenas para participar da licitação”3. No entanto, reputo que a exigência, tal 

como se encontra redigida no edital, é postergada para o momento da assinatura do 

contrato, não representando restrição ao caráter competitivo, razão por que entendo que a 

determinação proposta deverá ser revista. 

No tocante ao item 12.5.3, a comprovação de que a licitante é autorizada do fabricante 

(HP), parece-me que a cláusula visa a obtenção de garantias pelo poder público de que a 

contratação não encontrará entraves de cunho técnico no curso da vigência, representando 

                                                           
3
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª ed. São Paulo: 2012, Dialética, p. 

515. 
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forma de reduzir os riscos inerentes a ajustes com esse objeto – de que a prestação de 

serviços de assistência técnica é parte integrante (Projeto Básico, item 6.2 – Forma de 

Fornecimento de Produtos). O Tribunal de Contas da União tem jurisprudência em sentido 

diametralmente oposto, como o julgado a seguir dispõe: 

A exigência de declaração emitida por fabricante, no sentido de que a empresa 
licitante é revenda autorizada, de que possui credenciamento do fabricante ou de 
que este concorda com os termos da garantia do edital, conhecida como declaração 
de parceria, contraria o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993, aplicado 
subsidiariamente no âmbito do pregão. (Acórdão 1350/2015-Plenário | Relator: 
VITAL DO RÊGO) 
 

Devo ressaltar, contudo, que na própria decisão assinalada o relator entendeu que 

“apesar de contrariar a legislação e a jurisprudência desta Corte, as justificativas apresentadas (item 

34) indicam que a exigência buscou minimizar o risco de 'deficiência em relação à prestação dos 

serviços de garantia dos equipamentos'”. Ou seja, há argumentos favoráveis à previsão editalícia 

que exija da licitante a qualidade de representante autorizado do fabricante. A questão, a 

meu ver, está muito mais ligada à definição prévia da fabricante (HP), o que também pode 

representar violação aos princípios insculpidos no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93. 

Segundo justificativa constante dos autos, desde a internalização do ambiente 

tecnológico da Autarquia nos anos 90, foram adotados produtos HP. Além disso (fl. 65, 

Projeto Básico), acrescenta-se que (grifei): 

Preservação do Parque Computacional => Para completa continuidade e 
interoperabilidade do ambiente de Produção, a fim de garantir total 
compatibilidade, segurança e estabilidade dos serviços, mantendo o investimento 
feito no passado e, preservando o patrimônio do DETRAN-RJ, torna-se necessária 

a aquisição de equipamentos do mesmo fabricante, em função de o ambiente 
atual possuir 100% de equipamentos do fabricante HP. Este parque é atualmente 
constituído de Storage EVA 4400 e 3PAR, possibilitando a continuidade e 
disponibilidade do negócio, sem descarte do bem material patrimoniado da 
Autarquia. 
 

Entendo que a supremacia do interesse público, no caso, pode justificar a escolha de 

marca, porquanto raciocínio oposto poderia ensejar o desmantelamento de toda a rede já em 

funcionamento na autarquia, em claro prejuízo para a Administração – em um cenário em 

que a regra é, precisamente, a descontinuidade administrativa. O TCU tem precedentes no 

sentido de autorizar a escolha de marca em decisão prévia e justificada: 

Esta Corte de Contas, em diversos julgados, tem se manifestado pela possibilidade 
excepcional de indicação de marca em licitações, desde que fundadas em razões de 
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ordem técnica ou econômica, devidamente justificadas pelo gestor, hipóteses nas 
quais não há ofensa ao princípio da isonomia, nem tampouco restrições ao caráter 
competitivo do certame (Decisão n. 664/2001 - Plenário; Acórdão n. 1.010/2005 - 
Plenário e Acórdão n. 1.685/2004 - 2ªCâmara). (TCU, Acórdão 1.122/2010, 
Primeira Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa, DOU 12/03/2010) 
 

Pelo exposto, entendo que, diante das justificativas apresentadas pelo poder público, 

não subsistem dúvidas quanto à possibilidade de escolha de fabricante no caso. Igualmente, 

com base nos argumentos apresentados, creio que as cláusulas 12.5.2 e 12.5.3 não 

representam quebra no caráter competitivo, diante das peculiaridades próprias do objeto. 

Nesse ponto, portanto, divirjo das instâncias instrutivas. 

Ressalto, por fim, que em editais cujo objeto contemple a prestação de serviços de 

tecnologia da informação, tem-se requerido levantamento das diferentes soluções de TI 

existentes no mercado que poderiam atender à necessidade identificada e alcançar os 

resultados esperados, com os respectivos preços estimados, feito com base nos requisitos 

definidos, levando-se em conta aspectos de eficiência, economicidade e padronização, se for 

o caso, acompanhado da justificativa da escolha da solução de TI a ser contratada (CF, art. 37, 

caput, art. 70, caput; LF  nº 8.666/93, art. 6º, inciso IX, alínea “c”, art. 11, art. 15, incisos I, III, 

IV e V, art. 43, inciso IV). Observo que o jurisdicionado observou esse preceito, consoante 

relato presente na fl. 65 (item 3.2 do Projeto Básico): 

 
Dentro das duas possíveis soluções existentes no mercado e após análise criteriosa, 
onde se levou em consideração os pontos decisivos existentes, esta DTIC chegou à 
conclusão que o modelo que melhor se adéqua as necessidades operacionais de: 
• Segurança de serviço especializado no segmento dos produtos HP; 
• Atualização tecnológica do Storage HP; 
• Unificação da tecnologia HP baseada no atual ambiente de equipamentos de 
processamento de dados do DETRAN-RJ; 
• Preservação de investimentos já realizados; 
• Gestão e manutenção com consultoria técnica especializada para fins de 
implantação de uma plataforma tecnológica 100% integrada e compatível, 
sustentando a criação de um ambiente de alta disponibilidade. 

 

No que se refere à publicidade da licitação, observo que houve a regular publicação 

do edital no DOERJ de 16/01/2018; no entanto, não há registro de publicação em jornal de 

grande circulação.  

Por todo o exposto, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com o corpo 

instrutivo e com o parecer do Ministério Público. Minha singular divergência reside no 
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questionamento formulado em relação aos itens 12.5.2 e 12.5.3 do edital, por entender que 

referidas previsões, devidamente justificadas, não representam restrição ao caráter 

competitivo do certame. Desse modo, 

 

VOTO: 

 

- pela COMUNICAÇÃO ao atual Presidente do Departamento de Trânsito do Estado do Rio 

de Janeiro (DETRAN-RJ), nos termos da Lei Complementar nº 63/90, para que, no prazo de 

30 dias, adote as seguintes providências, apresentando documentação comprobatória das 

medidas adotadas visando ao cumprimento: 

1 - Adiar e manter esta licitação adiada sine die até que este Tribunal de Contas delibere 

conclusivamente sobre o conhecimento deste edital, encaminhando os comprovantes de 

publicação dos avisos de adiamento nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93, além de 

divulgar a iniciativa no sitio eletrônico oficial (internet) em atenção ao que determina o art. 8º 

da Lei Nacional nº 12.527/11. 

2 - Encaminhar a cópia do aviso da licitação em jornal de grande circulação conforme art.4º, I 

e II, da Lei Federal nº 10.520/02. 

3 - Estabelecer no Projeto Básico a especificação completa de todos os elementos que 

integram a solução a ser adquirida (servidores, licenças de software, unidades de 

armazenamento, switches, cabeamento, suporte técnico etc.), informando seus respectivos 

part numbers e/ou códigos de identificação do fabricante. 

4 - Ampliar a pesquisa de mercado efetuadas, serqvindo-se também da consulta de atas de 

registro de preço, próprias ou de outros órgãos, a fim de verificar a aceitabilidade do preço 

do produto a ser adquirido, em observância aos arts. 3º, 15, inciso V, e 40, inciso X, da Lei nº 

8.666/93. Devendo constar também o número do CNJP das empresas que fizerem parte do 

Mapa da Pesquisa de Preços. 

5 - Informe qual versão do equipamento está sendo utilizada e a solicitada no Projeto Básico. 
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6 - Detalhar, especificando item por item, através de errata, todas as alterações efetuadas no 

ato convocatório se for o caso, dando a devida publicidade a mesma na forma do §4º do art. 

21 da Lei Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal. 

7 - Enviar um edital consolidado contemplando e destacando todas as alterações efetuadas 

por determinação desta Corte bem como por iniciativa própria da Administração.  

8 - Comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação do procedimento licitatório em 

tela, remetendo, na ocasião, prova da publicação do ato respectivo, acompanhada pelos 

elementos arrolados no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
GC-6,        

 

 

MARIANNA M. WILLEMAN 
RELATORA 


