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Salvador, 03 de fevereiro de 2022 

 

 

Ao Setor de Licitações 

Ministério Público do Estado da Bahia 

Ref: ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022  

 

Prezado Senhora Mônica Sobrinho, 

 

A Ypek Tecnologias e Consultoria Ltda., inscrita no CNPJ sb o nº 16.549.939/0001-

40, com sede situada na Avenida da França, número 393, Ala B Workplace 4, 2° andar, Comércio, 

vem requerer a revisão quanto a exigência de comprovação de qualificação técnica presente no 

Edital do Pregão Eletrônico N° 02/2022. 

Na SEÇÃO II – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, no item 

6, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, subitem 6.1, informa que a qualificação técnica deverá ser 

comprovada mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnica que comprove a 

aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, 

dentre outras exigências. Estabelece que a aprovação do(s) atestado(s) apresentado(s) estará 

condicionado ao cumprimento integral dos regramentos contidos nos subitens deste item 6.1, e 

possuirá como parâmetros os regramentos estabelecidos no item 2.11, alínea A, do ANEXO II – 

TERMO DE REFERÊNCIA, especialmente no que se refere aos critérios de pertinência e 

compatibilidade para com o objeto licitado. 

A Alínea A do Anexo II – Termo de Referência, no CRITÉRIOS DE PERTINÊNCIA E 

COMPATIBILIDADE (INDICAÇÃO OBRIGATÓRIA), exige o comprovante de venda de ao menos um 

servidor do tipo rack do mesmo fabricante da proposta, informando modelo, com garantia 

mínima de 1 ano independente do SLA contratado.  
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Entendemos que o Ministério Público deseja verificar se o fornecedor tem 

capacidade para fornecer equipamentos similares e em quantidade ao que está sendo solicitado. 

Este é o objetivo principal. Comprovar via atestado o fornecimento de servidor do mesmo 

fabricante que está sendo proposto, é desnecessário. Esta exigência limita a concorrência e 

aumenta o preço de aquisição. Todo fornecedor é suportado por uma equipe de engenharia 

própria ou dos distribuidores e dos fabricantes, trabalham com múltiplas marcas e produtos 

variados. 

Ademais, como exigido no Pregão, o fabricante é obrigado a emitir um documento 

afirmando que o fornecedor é uma revenda autorizada pelo fabricante na comercialização dos 

equipamentos da solução e o próprio documento licitatório justifica a necessidade deste 

documento da seguinte forma: “JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: Necessária para 

garantir a entrega da solução, bem como, de sua garantia de fábrica, visto que a maioria dos 

fabricantes só realiza vendas através de sua rede credenciada”.  

Entendemos que a comprovação de fornecimento via atestado de equipamento 

similar, mesmo que seja de marca diferente da proposta, mais o documento emitido pelo 

fabricante afirmando que o fornecedor é revenda autorizada, comprova a capacidade técnica e 

de fornecimento do fornecedor. 

 Solicitamos desta forma, a mudança da exigência de comprovação constante na 

alínea A do Anexo II – Termo de Referência, no CRITÉRIOS DE PERTINÊNCIA E COMPATIBILIDADE 

(INDICAÇÃO OBRIGATÓRIA) para: “Comprovante de venda de ao menos um servidor do tipo rack 

informando modelo, com garantia mínima de 1 ano independente do SLA contratado.” 

Certos do v. entendimento favorável, na oportunidade, renovamos os protestos de 

estima e consideração. 

Cordialmente, 

 

SERGIO LUIZ RAMMENSEE PATO 

CPF: 481.248.345-04 

Sócio Diretor 

Ypek Tecnologias e Consultoria Ltda. 


