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COMISSÃO DE LICITAÇÕES
ASSUNTO: JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS n 2020/3010064-03

Trata-se de impugnação ao Edital da Licitação 2020/3010064-03, apresentada pela
empresa Simone Terra de Freitas - ME alegando que a empresa Harlink ofertou produto em
desacordo com o edital. A empresa Harlink Informática e Sistema Ltda apresentou contrarrazões
nos autos, nos seguintes termos:

“O respeitável julgamento das contrarrazões interposto recai neste momento
para sua responsabilidade, o qual a empresa CONTRARRAZOANTE confia na
lisura, na isonomia e na imparcialidade a ser praticada no julgamento em
questão, buscando pela proposta mais vantajosa para esta digníssima
administração culminando com o cumprimento pleno de todas as exigências do
presente processo de licitação.
I

-

DA

LEGITIMIDADE

E

INTERESSE

PARA

O

RECURSO

E

CONTRARAZÕES:
O licitante é o efetivamente interessado que adquire o edital, é convidado ou
pratica qualquer ato que demonstre interesse em participar do certame.
Este interesse é inerente à necessidade de uma nova decisão (ou redecisão).
II - SOBRE A HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA:
A Hardlink, especialista em soluções de TI, atua há mais de 15 anos no
mercado nacional, com fornecimento de hardwares dos mais renomados
fabricantes, partes e peças e serviços, atendendo os maiores Data Centers do
país. Contamos com uma equipe técnica altamente capacitada e com uma
enorme gama de certificações.
Canal Titanium DELL/EMC, nível mais alto de Certificação.
Atuando há mais de 9 anos no fornecimento de todo o portfólio do fabricante
Dell/EMC, desde equipamentos da linha cliente, enterprise, networking e
pacotes de renovações de garantia. Sendo um dos canais com maiores
premiações globais.
A razão para que a Hardlink Informática e Sistemas Ltda seja um fornecedor
dos principais entes da federação e empresas privadas de grande renome não
decorre apenas da excelência de seu atendimento e de seus fabricantes e/ou

FATEC



 e-mail:



fatec@fatecnet.ufsm.br

Tel (055)226-6900

Q - Prédio 66 - Cidade Universitária
 Rua
Caixa Postal 5011
97.111-970 - Santa Maria RS Brasil  Fax (055)226-6911

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência


parceiros, como também pelo compromisso de prover soluções, produtos e
serviços de excelente qualidade, promovendo assim o melhor custo x benefício.
Agindo sempre dentro dos preceitos legais, cumprindo com seus deveres e
obrigações assumidas.
III - DOS FATOS:
Sendo dada a empresa Hardlink Informática como aceita e habilitada no
certame do edital em epígrafe e aberto prazo para recurso, houve envio de
recurso pela empresa SIMONE TERRA DE FREITAS -ME.
A empresa em epígrafe impetrou recurso com simples objetivo de retardar o
processo visto que não há embasamento técnico em sua análise que venha a
desqualificar a proposta da recorrida.
As exigências para atendimento integral ao edital, são da maior importância,
sendo essas expressas de maneira clara, obrigando que os licitantes tenham
atenção máxima à vinculação do instrumento convocatório, principalmente ao
Termo de referência e as qualificações técnicas.
A HARDLINK como Canal parceiro do fabricante Dell/Emc somente oferta
produtos originais e 100% compatíveis com os equipamentos onde serão
instalados, além de ser um Broker do fabricante na importação e exportação
de partes e peças para produtos em linha e descontinuados.
Os part numbers oficiais Dell/EMC acompanham a gaveta (Tray), como canal
oficial não desmembramos o produto, ofertando somente gaveta ou somente o
disco, pois originalmente a oferta do fabricante se dá como item único.
Percebe-se que a recorrente não tem expertise na comercialização de produtos
importados do próprio fabricante e por isso impetrou um recurso sem
embasamento técnico plausível. No qual esclarecemos sem resquício de
dúvidas de que o produto ofertado atende na íntegra o solicitado no certame.
Justamente por sermos uma empresa com total acesso as informações e
configurações do fabricante e suas tecnologias.
PRODUTO OFERTADO:
031JVR HD DELL SAS 1.8TB 6GB 10K 2.5 Polegadas 512n
Especificações:
Categoria
Dell HardDrive
Subcategoria
10K
Geração
SAS
Número da peça
31JVR
ID de produtos
480952
Capacidade
1,8 TB
Interface
Serial Attached SCSI (SAS 2)
Gabinete
interno
Dimensões da unidade
2,5 polegadas x 1 / 3H (SFF)
Velocidade do Fuso
10000 RPM
Taxa de transferência de dados externos 12G = 12Gb / s
Tempo de busca
2,9 ms
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Tamanho do buffer
Hot Swap
Fabricante
Garantia de pré-falha
Bandeja Hot Swap

Descrição de

64 MB
sim
Dell
sim
Incluído / anexado

031JVR HD DELL SAS 1.8TB 6GB 10K 2.5 Polegada – DELL

US
Description: Dell 1.8TB 2.5-inch SFF SAS 6Gb/s 10K RPM 512n Dual Port
(DP) Enterprise (ENT) Hot-Plug Hard Drive in Dell G176J 2.5-inch SFF HotPlug Hard Drive Tray (as pictured) Genuine Dell serial number and firmware
Genuine Dell Certified Enterprise Class Hard Drive
Overview:
This 2.5 SFF SAS 10K drive offers the advanced SAS 2.0 interface and
operates at 6-Gb/s transfer rates. SAS 2.0 provides the next generation of
signal and data integrity features making SAS ideally suited for use in high-end
network storage applications. The SAS 2.0 feature set and 6-Gb/s transfer rate
supports larger topologies by connecting more expanders host bus adapters
and RAID controllers within or across more storage arrays; by communicating
over longer distances with high signal integrity and by moving data two times
faster thereby doubling data throughput. This powerful 2.5-inch drive’s
advantages translate into greater overall value to IT organizations and
administrators who want to optimize their data center performance efficiency.
Specifications:
Category
Dell HardDrive
Sub-Category
10K
Generation
SAS 2 SFF
Part Number
031JVR
Products
ID 487479
Capacity
1.8TB
Interface Serial Attached SCSI (SAS 2)
Enclosure
Internal
Drive Dimensions
2.5 inches x 1/3H (SFF)
Spindle Speed
10000RPM
External Data Transfer Rate 6G = 6Gb/sec (750 MB/s)
Seek Time
4.5ms
Buffer Size
64MB
Hot Swap
Yes
Manufacturer
Dell
Pre-Failure Warranty
Yes
Hot Swap
Tray Included/Attached
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Compatible:
Dell PowerEdge T-Series T20 T110 (Gen II) T310 T320 T330 T410 T420 T430
T610 T620 T630 T710 Servers.
Dell PowerEdge R-Series R210 (Gen I, II) R220 R230 R310 R320 R330 R410
R415 R420 R430 R510 R515 R530XD Servers.
Dell PowerEdge R-Series R610 R620 R630 R710 R715 R720 R720XD R730
R730XD R805 R810 R815 R820 Servers.
Dell PowerEdge R-Series R900 R905 R910 R920 R930 Servers.
Dell PowerEdge C-Series C1100 C2100 C6100 C6220 Servers.
Dell PowerEdge M-Series M420 M510 M520 M600 M605 M610 M610x M620
M630 M710 M710XD Servers.
Dell PowerEdge M-Series M805 M820 M830 M905 M910 M915 Servers.
Dell PowerVault M-Series M1000e MD1120 MD1200 MD1220 MD3200
MD3220 MD3220i Arrays
Dell PowerVault M-Series MD3400 MD3420 MD3420i MD3460 MD3600
MD3620 MD3620i Arrays
Posta a questão, é visível a assertiva de que o presente recurso fere os
princípios impostos pela própria Administração Pública, que por sua vez,
frente à licitação, deve tão somente fazer valer as regras do edital, sem a
necessidade de se proceder a esforço exegético desmedido.
A presente comissão já realizou todas as análises técnicas e diligências
cabíveis durante o processo para assegurar com veemência e precisão a
proposta encaminhada por esta empresa e concluir como ACEITA E
HABILITADA no certame a HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA.
Cumpre deste modo com excelência os julgamentos das licitações, que devem
ocorrer sempre com amparo legal, e muito especialmente como préestabelecido no seu instrumento convocatório - o Edital.
Em tal prol, ressalte-se lição do administrativista Marçal Justen Filho:
“Depois de editado o ato convocatório, inicia-se a chamada fase externa da
licitação. Os particulares apresentam as suas propostas e documentos, que
serão avaliados de acordo com os critérios previstos na Lei e no ato
convocatório. Nessa segunda fase, a Administração verificará quem,
concretamente, preenche mais satisfatoriamente as condições para ser
contratado. Também nessa etapa se exige o tratamento isonômico. Trata-se,
então, da isonomia na execução da licitação. Todos os interessados e
participantes merecem tratamento equivalente.”
IV. DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS:
Conclui-se, Senhores Julgadores, que não há amparo técnico para que seja
pleiteada a desclassificação visto que foram atendidas todas as exigências
edilícias.
Devendo ser mantida a decisão de aceita e habilitada a empresa HARDLINK
INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA, como a empresa cumpridora das normas
do presente certame, com a proposta mais vantajosa para esta
administração”.
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Considerando o exposto por ambas as empresas, tomo por razões de decidir o
exposto pela empresa Hardlink, acima citado, uma vez que suas razões estão devidamente
fundamentadas, claras e demonstram a improcedência do recurso da recorrente.
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o recurso interposto com base no acima
exposto.

Santa Maria, 30 de dezembro de 2020.

Eliana Hoffmann
Presidente da Comissão de Licitação e Compras
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