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Decisão Pregoeiro nº 001/2019 

 

Impugnante: CONNECT INFO SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE 

INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 24.764.386/0001-76 

 

I – DOS FATOS 

 

1. Trata-se de tempestiva impugnação (folhas 138-141) interposta pela empresa 

Connect Info Serviço e Comércio de Artigos de Informática Ltda, por meio do qual alega 

inconformidades no Edital do Pregão Eletrônico n º 017/2019 – Processo Licitatório nº 

021.926208/2019. 

2. A impugnante questiona basicamente que os itens 6 e 11 do Edital, são impróprios 

e desnecessários, e deverem ser urgentemente modificados, visto que ferem os princípios da 

isonomia e da competitividade. 

3. Verificada a tempestividade do ato impugnativo, nos termos dos itens 10.4.1 e 

17.1 do Edital, passo a deliberar sobre a impugnação apresentada pela empresa Connect Info, 

em conformidade com parecer técnico solicitado ao Departamento de Tecnologia da 

Informação. 

 

II – DA ANÁLISE 

 

4. Inicialmente, cumpre registrar que um dos princípios basilares e norteadores dos 

Processos Licitatórios residem na obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração 

Pública, contanto que sejam asseguradas as prerrogativas legais que permeiam as Licitações 

Públicas. 

5. Cabe registrar também que deve prevalecer o interesse público na contratação, de 

forma a garantir uma maior segurança à contratação, resguardando a ampla competição e 

isonomia, não a todo e qualquer interessado, mas sim, aos Licitantes que efetivamente 

dispõem de condições para a execução do objeto licitado.   
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6. Posto isso, passo a analisar a impugnação, em justaposição à premissa acima. Em 

primeiro lugar, no que concerne as exigências estabelecidas no item 7.1.33 (Deverá ser 

fornecida com a funcionalidade de acelerar a rede “WAN” para geração de cópia ou 

replicação das máquinas virtuais, sem utilização de agentes, nem configurações de rede 

especiais;), a alegação não merece prosperar. 

7. A tecnologia de QoS não substitui de modo algum a Aceleração WAN, o QoS 

permite apenas priorizar determinado tipo de tráfego entre dois pontos em um link, 

tecnologias de Aceleração WAN utilizam recursos de compressão e desduplicação onde um 

volume de dados a ser trafegado entre dois pontos na prática se torna menor que seu tamanho 

original, minimizando assim o consumo de banda e tempo para transferência dos dados entre 

origem e destino.  

8. Quanto ao apontamento que a tecnologia em questão se trata de uma 

funcionalidade de encapsulamento entre matriz e filial está equivocado. Essa tecnologia 

permitirá sim a otimização da réplica de um backup ou de uma máquina virtual entre dois 

pontos, seja ele um outro site, ou mesmo armazenamento em nuvem. Salientamos que o 

recurso em questão é suportado por diversos softwares de backup, e é fundamental para que 

no futuro o Coren/SC possa replicar seus backups utilizando links tracionais de internet. 

9. Ante o exposto, os critérios apresentados no instrumento convocatório 

acompanham as práticas adotadas nas contratações públicas sobre objeto licitado, e que este 

Pregoeiro entende que não será alterado o ponto impugnado, mantendo-se seu teor. 

10. Insurge-se a empresa impugnante contra o item 7.1.41 (Deverá permitir um 

método de fácil de recuperação, desde ambientes de contingência, com as ações pré-

configuradas para evitar ações manuais em caso de desastre, similar a um botão de 

emergência;), por considerar a funcionalidade absolutamente desnecessária e inutilizável. 

Todavia o Coren/SC está adquirindo uma nova solução para sua infraestrutura de TI, visando 

atender necessidades atuais e futuras de desempenho, segurança e disponibilidade do 

ambiente de TI.  

11. Para que isso seja atingido em sua plenitude, mecanismos que assegurem a 

proteção e disponibilidade do ambiente de maneira automatizada são fundamentais. 

Salientamos que esse fator não se restringe apenas a matriz e filial, mas também a um local 

diferente dentro da própria estrutura da Autarquia ou ainda em uma nuvem. 
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12. Pugna a empresa Connect Info o item 7.1.50 – 7.1.50.3 (Deve suportar 

repositório de backup com aumento de escala ilimitado para o armazenamento de dados com 

suporte aos seguintes sistemas de armazenamento: Pastas compartilhadas;), argumentando 

que a função apresentada no instrumento convocatório não será utilizada pelo Conselho. 

13. Oportuno frisar que, o item estabelece que o software de backup deva suportar 

recurso que permita o crescimento do repositório de backup de maneira ilimitada, visando 

utilizar diferentes pastas compartilhadas, servidores Windows, Linux ou Appliances, de modo 

a simplificar o crescimento do repositório de maneira flexível. O apontamento de que tal 

funcionalidade é utilizada por storage NAS não tem qualquer sentido com a exigência do 

ponto em questão.  

14.  Desta forma, esclarecidos os fatos, não será alterado esse aspecto no Edital, visto 

que a descrição esta de acordo com as necessidades da Autarquia. 

15. Alega a impugnante que o item 7.1.54 (Deve estar licenciado para utilização de 

no mínimo 1 (uma) biblioteca de fita com número independente da quantidade de drives e 

slots operando simultaneamente e com compartilhamento entre os jobs de backup;)  não será 

utilizado no projeto, de modo que é absolutamente desnecessário exigir dos Licitantes a 

licença. Cabe registrar que, O suporte a biblioteca de fitas é trivial em praticamente todas as 

ferramentas de backup do mercado, portanto de modo algum esse item impede ou atrapalha a 

competitividade do processo. 

16. Apesar de não contemplado no edital, a utilização de backup em fita deverá ser 

utilizada no futuro, e na fase de orçamento foi identificado que tal requisito não afeta o preço 

da solução, portanto o software deverá permitir a utilização de biblioteca de fitas conforme o 

item 7.1.54. Portanto, não assiste razão a impugnante.  

17. A empresa Connect Info questiona que o item 7.1.56 (Deve dar suporte ao 

BitLocker;) é desnecessário a compatibilidade com o software BiLocker, pois a criptografia 

dos dados poderá ser realizado pelo próprio chip TPM 2.0. 
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18. O suporte solicitado refere-se à capacidade de realizar o backup e a restauração 

de servidores ou estações que possuam o recurso de BitLocker ativado nos volumes, 

garantindo que mesmo com a tecnologia de criptografia ativada os dados possam ser 

protegidos e restaurados de maneira integra. 

19. Da leitura do dispositivo acima, verifica-se que existe viabilidade para a 

solicitada do suporte, portanto, não será alterado o item impugnado. 

20. A certificação PMP, estabelecida no item 4.1.1 (Gerente de Projetos – 

Profissional com certificação PMP ativa e experiência comprovada no gerenciamento de 

projetos de implantação e migração de soluções de infraestrutura de TI.  Caberá a ele a 

liderança da equipe de projeto e as atividades de gerenciamento e facilitação para o alcance 

dos objetivos do projeto segundo as melhores práticas de mercado;) é uma das mais maduras 

e consolidadas certificações de gerenciamento de projetos do mercado. Ela assegura a 

capacidade do profissional de seguir a metodologia do PMI, que busca otimizar processos, 

minimizar riscos, efetuar gestão de tempo e comunicação entre outros.  

21. Essa certificação não é restrita a Tecnologia, podendo ser aplicada em diversos 

segmentos, como construção civil, processos administrativos ou financeiros. Em nenhum 

momento o edital exige que o profissional tenha experiência explicita nos produtos do edital, 

mas sim em infraestrutura de TI, um aspecto fundamental para que tenha a capacidade de 

conduzir um projeto desse porte e complexidade. 

22. As certificações descritas no item 4.1.2.2 (Certificação oficial do fabricante para 

implantação da solução de backup ofertada;) são um meio simples e seguro amplamente 

utilizado por instituições publicas e privadas para assegurar a qualidade dos serviços a serem 

contratados. A certificação na plataforma de backup é essencial para assegurar a capacidade 

da empresa e do profissional em implementar corretamente a solução e garantir que os dados 

do COREN estejam devidamente protegidos. 

23. Questiona a empresa Connect Info que o item 4.1.2.3 (Certificação Gerencia de 

projeto para o profissional responsável pelo desenvolvimento, planejamento e gerenciamento 
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do projeto de implantação emitida pelo PMI;) é uma exigência extralegal, entretanto, 

corroborando com o exposto no item 4.1.1, a certificação se mostra necessária frente à 

importância da continuidade dos serviços que a metodologia aplicada proporciona, levando 

em consideração a importância do êxito desta implementação com o menor risco possível ao 

Coren/SC. 

24. Por fim, questiona a impugnante que o item 4.1.2.4 (Certificação profissional 

Certified Associate Windows Server ou superior) se enquadra assim como os itens 4.1.1, 

4.1.2.2, 4.1.2.3 são solicitações extralegais, contudo, a exigência de certificações é 

plenamente justificável e plausível, além disso, não estamos exigindo os níveis mais altos das 

certificações em questão, mas sim intermediários, de modo a aumentar a competividade no 

processo. 

25. O ambiente de TI do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina é 

composto também de servidores Microsoft, portanto é fundamental que a empresa e os 

profissionais envolvidos no projeto possuam capacidade para execução da implementação e 

configuração de ambiente Windows Server. 

26. Salienta-se que a Lei de Licitações não veda o estabelecimento de cláusulas 

restritivas à participação no certame. Pelo contrário, a partir do momento em que a 

Administração define o objeto e as condições em que se dará a contratação, já está 

restringindo a participação na licitação das pessoas, físicas ou jurídicas, que atenderem aos 

requisitos previamente definidos. 

27. O que se repele é a restrição despropositada, que não seja fruto das necessidades 

do interesse público a ser satisfeito. 

28. Assim, demonstradas as características inerentes ao ambiente do datacenter desta 

Autarquia, a importância deste ambiente para o Conselho Regional de Enfermagem de Santa 

Catarina, o propósito da solicitação de documentação relativa a qualidade técnica e a 

razoabilidade das características e quantitativos dispostos no atestado. 

29. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, verifica-se que não há alterações 

a serem realizados no Edital ora impugnados. 
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III – DA DECISÃO 

30. Ante o exposto, recebo a presente impugnação em razão da sua tempestividade 

para, no mérito, decidir por sua IMPROCEDÊNCIA. 

31. Portanto, confirmo as condições ora estabelecidas no instrumento convocatório 

do Pregão Eletrônico n.º 017/2019 - Processo Licitatório n.º 021.926208/2019, do Conselho 

Regional de Enfermagem de Santa Catarina. 

 
 
 
 

Florianópolis/SC, 01 de novembro de 2019. 

 

 

Ronaldo Pierri 

Pregoeiro do Coren/SC 

Matrícula nº 325 

 

 

 

 


