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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
INSTITUTO DE FÍSICA  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  N°: 20/2020 - IFUSP     
PROCESSO Nº: 20.1.300.43.0 
OFERTA DE COMPRA Nº: 102134100582020OC00043 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS 
 
ASSUNTO: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO IMPETRADA PELA EMPRESA DATEN TECNOLOGIA LTDA. 

DATEN TECNOLOGIA LTDA 
 07/01/2021 13:38:03 
DATEN TECNOLOGIA LTDA 
ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 
INSTITUTO DE FÍSICA 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 
 
DATEN TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 04.602.789/0001-01, estabelecida na Rodovia Ilhéus-Uruçuca, Km 
3,5, S/N, Galpão, Distrito Industrial – Ilhéus/BA, CEP: 45.658-335, doravante 
denominada Recorrente, vem, respeitosamente à presença de V. Sa., apresentar sua 
IMPUGNAÇÃO aos termos do Edital em epígrafe, tendo em vista que o mesmo 
possui exigências que restringem o caráter competitivo do certame, pelas razões e 
motivos que a seguir passa a expor: 
 
Preliminarmente, não se pode olvidar que a Requerente tem interesse em 
participar do certame supramencionado; desta forma, este é o momento para 
registrar a sua insatisfação para com as exigências editalícias. 
 
DOS FATOS E FUNDAMENTOS 
 
1. Inicialmente, a Recorrente solicita, com a devida vênia, que seja alterada as 
seguintes exigências Para os Computadores constantes nas Características 
Técnicas, do Edital. 
 
A) MIL-STD 810G 
 
“Deve possuir certificado militar MIL-STD-810G para assegurar sua qualidade em 
uso intensivo;” 
 
2. A certificação militar MIL-STD-810G foi desenvolvida pelas forças armadas 
norte-americanas, para atestar que determinado equipamento tenha a capacidade 
de funcionar e resistir a condições extremas enfrentadas pelas forças armadas dos 
EUA. Ocorre que, em nenhum momento, na JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA 
CONTRATAÇÃO, há a menção sobre a necessidade de uso dos equipamentos em 
condições extremas. Portanto, considerando que não há a necessidade de exposição 
dos equipamentos a tais condições, exigir que o equipamento possua tal certificação 
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torna-se uma mera formalidade que restringe a participação de todos os 
fabricantes nacionais de microcomputadores. Cabe ressaltar que a certificação é 
específica para equipamentos utilizados em ambientes hostis e, portanto, NENHUM 
fabricante seja ele nacional ou multinacional possui tal 
compatibilidade/certificação para os produtos da linha corporativa. Dessa forma, 
além de se tratar de uma formalidade excessiva diante da ausência de necessidade 
prática da mesma, a exigência desta certificação restringe a concorrência de todos 
os fabricantes. 
 
3. Dessa forma, solicitamos a exclusão da certificação, possibilitando a ampla 
participação das empresas. 
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DO PEDIDO 
 
4. Em face ao exposto, confia e espera, pois, seja a presente IMPUGNAÇÃO 
conhecida e provida, a fim de permitir que as alterações pleiteadas sejam 
acolhidas; isto aumentaria consideravelmente a quantidade de licitantes e tornaria 
o certame muito mais competitivo, trazendo, consequentemente, benefícios para 
este órgão. Informamos que, caso o órgão decida pela mantença das exigências 
restritivas, o edital poderá ser alvo de novas impugnações ou, até mesmo de 
representações ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 
Ilhéus/BA, 07 de janeiro de 2021. 
 
 

 

 


